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ewlenin tas-sostenibbiltà għall-binjiet ta’ uffiċċji u għall-binjiet residenzjali, Manwal tal-utent 2: L-
istabbiliment ta’ proġett biex jintuża l-qafas komuni Livell(i)(Verżjoni tal-pubblikazzjoni 1.1);  
 
Titlu 
Livell(i) — Qafas komuni tal-UE ta’ indikaturi ewlenin tas-sostenibbiltà għall-binjiet ta’ uffiċċji u għall-
binjiet residenzjali, Manwal tal-utent 2: L-istabbiliment ta’ proġett biex jintuża l-qafas komuni 
Livell(i)(Verżjoni tal-pubblikazzjoni 1.1); 
 
Riassunt 

Żviluppat bħala qafas komuni tal-UE ta’ indikaturi ewlenin għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà ta’ 
binjiet ta’ uffiċċji u ta’ binjiet residenzjali, Livell(i) jista’ jiġi applikat mill-istadji l-aktar bikrija tad-
disinn kunċettwali sa tmiem il-ħajja mbassra tal-bini.  Minbarra l-prestazzjoni ambjentali, li hija l-
punt fokali ewlieni, jippermetti wkoll li aspetti importanti oħra tal-prestazzjoni jiġu vvalutati bl-użu 
ta’ indikaturi u għodod għas-saħħa u għall-kumdità, l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja u r-riskji potenzjali 
futuri għall-prestazzjoni. 

Livell(i) jimmira li jipprovdi lingwa komuni ta’ sostenibbiltà għall-bini. Din il-lingwa komuni għandha 
tippermetti li jittieħdu azzjonijiet fil-livell tal-bini li jistgħu jagħtu kontribut ċar għall-objettivi usa’ tal-
politika ambjentali Ewropea. Dan huwa strutturat kif ġej: 

1. Makroobjettivi: Sett komprensiv ta’ 6 makroobjettivi għall-qafas Livell(i) li jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-politika tal-UE u tal-Istati Membri f’oqsma bħall-enerġija, l-użu tal-
materjali u l-immaniġġjar tal-iskart, il-kwalità tal-ilma u tal-arja interna. 

2. Indikaturi Ewlenin: Sett ta’ 16-il indikatur komuni, flimkien ma’ metodoloġija ssimplifikata 
tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA), li jistgħu jintużaw biex titkejjel il-prestazzjoni tal-
bini u l-kontribuzzjoni tagħhom għal kull makroobjettiv. 

Barra minn hekk, il-qafas Livell(i) għandu l-għan li jippromwovi l-ħsieb taċ-ċiklu tal-ħajja. Jiggwida 
lill-utenti minn fokus inizjali fuq aspetti individwali tal-prestazzjoni tal-bini lejn perspettiva aktar 
olistika, bil-għan li jsir użu usa’ fuq livell Ewropew tal-metodi tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja 
(LCA) u tal-Valutazzjoni tal-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCCA). 
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L-istruttura tad-dokument ta’ Livell(i) 

 
Illustrazzjoni 1. L-istruttura tad-dokument ta’ Livell(i) 
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Kif jaħdem dan il-manwal tal-utent ta’ dan il-Livell(i)  
Jekk inti ġdid għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tal-bini, nirrakkomandaw li taqra l-UM1 qabel din it-
tieni parti (UM2).  L-UM2 tipprovdi l-informazzjoni li se jkollok bżonn biex tistabbilixxi u tapplika Livell(i) 
għall-proġett ta’ bini tiegħek.  L-informazzjoni pprovduta fl-UM2 tista’ tintuża biex tinforma lill-membri 
tat-tim tal-proġett, lill-klijenti u lill-partijiet ikkonċernati. Tipprovdi struzzjonijiet dwar kif 

• Tistabbilixxi pjan ta’ proġett ta’ Livell(i): Kif tippjana l-użu ta’ Livell(i) fuq il-proġett tiegħek, 
inkluż informazzjoni dwar:  

 B’liema makroobjettivi u indikaturi għandek taħdem,  

 Kif tagħżel il-livell li taħdem fih, u 

 Tippjana meta u kif se jintuża Livell(i) u min jenħtieġ li jkun involut. 

• Imla d-deskrizzjoni tal-bini:  Kif tiġbor l-informazzjoni bażika li hija meħtieġa biex tiddeskrivi l-
proġett ta’ bini. Se jkollok bżonn dan meta tistabbilixxi l-pjan tal-proġett ta’ Livell(i) tiegħek. 
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1. Stabbiliment ta’ pjan ta’ proġett tal-Livell(i) 

L-ewwel pass fil-proċess rakkomandat fl-użu ta’ Livell(i) huwa li jiġi stabbilit pjan ta’ proġett.  L-għan 
tal-pjan tal-proġett huwa li:  

      - Jiġi definit liema makroobjettivi tas-sostenibbiltà se jindirizza l-proġett,  

      - Jiġi identifikat liema indikaturi se jintużaw biex il-prestazzjoni tiġi vvalutata skonthom,   

      - Jiġi stabbilit sa liema “livell” se tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-proġett, u  

      - Jiġi pjanat liema riżorsi se jkunu meħtieġa biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni u meta jseħħ dan fiċ-
ċiklu tal-ħajja tal-proġett. 

 

Pass 1: Agħżel il-makroobjettivi u l-indikaturi li għandhom jiġu indirizzati 

F’dan l-ewwel pass, se jkollok bżonn tiddeċiedi liema makroobjettivi tas-sostenibbiltà se jindirizza l-
proġett tal-bini.  Taħt kull makroobjettiv, trid tagħżel dawk l-indikaturi li jkollok l-intenzjoni li tuża biex 
tivvaluta u tirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-proġett tal-bini.  F’Tabella 1 tista’ ssib ħarsa ġenerali lejn 
il-makroobjettivi u l-indikaturi assoċjati li tista’ tagħżel minnhom. 
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Tabella 1. Ħarsa ġenerali lejn il-makroobjettivi u l-indikaturi korrispondenti tagħhom 

Makroobjettiv Indikatur Unità ta’ kejl Informazzjoni fil-qosor 

1: L-emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra 

u sustanzi li 
jniġġsu l-arja tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja 

ta’ bini 

1.1 Prestazzjoni tal-
enerġija fl-istadju tal-użu 

kilowatts fis-siegħa għal kull 
metru kwadru fis-sena 

(kWh/m2 /sena) 

Dan l-indikatur ikejjel id-domanda għall-enerġija primarja ta’ bini fl-istadju tal-użu. F’approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, din id-domanda għall-enerġija tissejjaħ ukoll “konsum tal-enerġija operazzjonali”.  Hija tqis 
il-benefiċċji tal-ġenerazzjoni ta’ enerġija b’livell baxx ta’ karbonju jew ta’ enerġija rinnovabbli.   

1.2 Potenzjal ta’ Tisħin 
Globali taċ-Ċiklu tal-ħajja 

ekwivalenti ta’ kg ta’ CO2 għal 
kull metru kwadru fis-sena 

(kg CO2 ek./m2/sena 

Dan l-indikatur ikejjel l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) assoċjati mal-bini fi stadji differenti fiċ-
ċiklu tal-ħajja tiegħu.  Għalhekk ikejjel il-kontribut tal-bini għall-emissjonijiet li jikkawżaw it-tisħin 
globali tad-dinja jew it-tibdil fil-klima.  Kultant dan jissejjaħ ukoll “valutazzjoni tal-marka tal-karbonju” 
jew “kejl tal-karbonju tul il-ħajja kollha”.   

2. Ċikli tal-ħajja 
tal-materjali 
effiċjenti fir-

riżorsi u ċirkolari 

2.1 Skeda tax-xogħlijiet, 
materjali u t-tul tal-ħajja 

Kwantitajiet ta’ unità, massa 
u snin 

Dan l-indikatur ikejjel il-kwantitajiet u l-massa ta’ prodotti u materjali tal-kostruzzjoni meħtieġa biex 
jitlestew partijiet definiti tal-bini.  Jippermetti wkoll l-istima tat-tul tal-ħajja ta’ partijiet definiti tal-
bini. 

2.2 Skart u materjali tal-
kostruzzjoni u tad-

demolizzjoni 

kg ta’ skart u materjali għal 
kull m2 ta’ erja totali ta’ art 

utli 

Dan l-indikatur ikejjel il-kwantità kumplessiva ta’ skart u materjali ġġenerati mill-attivitajiet ta’ 
kostruzzjoni, rinnovazzjoni u demolizzjoni.  Dan imbagħad jintuża biex tiġi kkalkulata r-rata ta’ 
devjazzjoni għar-riutilizzazzjoni u għar-riċiklaġġ, f’konformità mal-ġerarkija tal-iskart. 

2.3 Disinn għall-
adattabbiltà u r-

rinnovazzjoni 
Punteġġ tal-adattabbiltà 

L-indikatur jivvaluta kemm id-disinn ta’ bini jista’ jiffaċilita l-adattament futur għall-ħtiġijiet li jinbidlu 
tal-okkupanti u l-kundizzjonijiet tas-suq tal-proprjetà. Għalhekk dan jipprovdi indikazzjoni għall-
kapaċità ta’ bini biex ikompli jissodisfa l-funzjoni tiegħu u għall-possibbiltà li jestendi l-ħajja operattiva 
utli tiegħu fil-futur.   

2.4 Disinn għall-
iżmantellar, ir-

riutilizzazzjoni u r-
riċiklaġġ 

Punteġġ tad-dekostruzzjoni 

L-indikatur jivvaluta kemm id-disinn ta’ bini jista’ jiffaċilita l-irkupru futur ta’ materjali għar-
riutilizzazzjoni jew għar-riċiklaġġ. Dan jinkludi valutazzjoni tal-faċilità taż-żarmar għall-firxa minima 
tal-partijiet tal-bini, segwita mill-faċilità tar-riutilizzazzjoni u tar-riċiklaġġ għal dawn il-partijiet u s-
subassemblaġġi u l-materjali assoċjati tagħhom.   

3. Użu effiċjenti 
tar-riżorsi tal-

ilma 

3.1 Konsum tal-ilma fl-
istadju tal-użu 

m3/sena ta’ ilma għal kull 
okkupant 

L-indikatur ikejjel il-konsum totali tal-ilma għal okkupant medju tal-bini, bl-għażla li dan il-valur 
jinqasam f’ilma li jiġi fornut tajjeb għax-xorb u f’ilma li jiġi fornut mhux tajjeb għax-xorb.  Hija 
tappoġġa wkoll l-identifikazzjoni ta’ postijiet skarsi mill-ilma. 

1-3. LCA sħiħa mhux applikabbli 10 kategoriji tal-impatt 

It-tibdil fil-klima; It-tnaqqis tal-ożonu; Aċidifikazzjoni; Ilma ħelu akkwatiku ewtrofikazzjoni; L-
ewtrofikazzjoni tal-baħar akkwatiku; Ewtrofikazzjoni terrestri; Formazzjoni fotokimika tal-ożonu; 
Tnaqqis ta’ riżorsi abijotiċi — minerali u metalli; Tnaqqis ta’ riżorsi abijotiċi — fjuwils fossili; L-użu tal-
ilma 
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Makroobjettiv Indikatur Unità ta’ kejl Informazzjoni fil-qosor 

4. Spazji bi stat 
tajjeb ta’ saħħa u 

komdi 

4.1 Kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa 

Parametri għall-ventilazzjoni, 
is-CO2 u l-umdità 

Lista fil-mira ta’ sustanzi li 
jniġġsu: TVOC, formaldeid, 
CMR VOC, proporzjon LCI, 
moffa, benżen, partikoli, 

radon 

L-indikatur ikejjel kombinazzjoni ta’ kundizzjonijiet tal-arja ta’ ġewwa u ta’ sustanzi niġġiesa tal-arja 
fil-mira:   

 Il-kundizzjonijiet tal-arja ta’ ġewwa tad-disinn huma relatati mar-rata ta’ ventilazzjoni u kif din tiġi 
aġġustata biex iżżomm is-CO2 u l-umdità f’livelli li jżommu stat tajjeb ta’ saħħa.   

 Is-sustanzi niġġiesa tal-arja fil-mira jistgħu jiġu kkontrollati billi jintgħażlu u jsiru rapporti fuq 
materjali neċessarji għal dak li jkun hemm bżonn b’kapaċità baxxa ta’ sustanzi niġġiesa, billi jiġi 
kkontrollat ir-riskju tat-tkabbir tal-moffa u billi jiġu speċifikati sistemi ta’ ventilazzjoni b’filtri 
adegwati għal arja ta’ barra mniġġsa. 

4.2 Ħin barra mill-medda 
ta’ kumdità termali 

% tal-ħin barra mill-medda 
matul l-istaġuni tat-tisħin u 

tat-tkessiħ 

L-indikatur ikejjel il-proporzjon ta’ ħin matul is-sena meta l-okkupanti tal-bini jkunu komdi bil-
kundizzjonijiet termali ta’ ġewwa.  Ikejjel il-kapaċità ta’ bini (bis-servizzi tal-bini u mingħajrhom) biex 
iżomm l-ispeċifikazzjonijiet ta’ kumdità termali predefiniti matul temp kiesaħ u sħun.   

4.3 Tidwil u kumdità 
viżiva Lista ta’ kontroll ta’ Livell 1 L-indikatur ikejjel id-disponibbiltà u l-kwalità tad-dawl, meqjusa f’termini ta’ kombinazzjoni ta’ sistemi 

ta’ tidwil tal-elettriku installati u l-penetrazzjoni tad-dawl naturali f’bini. 

4.4 Akustika u protezzjoni 
kontra l-istorbju Lista ta’ kontroll ta’ Livell 1 

Dan l-indikatur ikejjel il-potenzjal għal disturbi minn storbju mhux mixtieq fil-forma ta’ impatt u ta’ 
trażmissjoni bl-arja ta’ ħoss bejn bini residenzjali u spazji tal-uffiċċju, ħoss ta’ reverberazzjoni fl-ispazji 
tal-uffiċċju u fiż-żewġ tipi ta’ bini, sorsi esterni ta’ disturbi tal-istorbju. 

5. Adattament u 
reżiljenza għat-
tibdil fil-klima 

5.1 Protezzjoni tas-saħħa 
tal-okkupant u l-kumdità 

termali 

% tal-ħin barra mill-firxa 
mbassar fis-snin 2030 u 2050 

(ara wkoll l-indikatur 4.2) 

Dan l-indikatur ikejjel il-potenzjal għal devjazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ kumdità termali simulati bl-
użu tal-kundizzjonijiet tat-temp ipproġettati fl-2030 u fl-2050 mill-kundizzjonijiet preżenti. L-indikatur 
jibbaża fuq l-istess metodoloġija bħall-indikatur 4.2. 

5.2 Riskju akbar ta’ 
avvenimenti estremi tat-

temp 

Lista ta’ kontroll tal-livell 1 
(qed tiġi żviluppata) 

Dan l-indikatur jivvaluta l-potenzjal għal avvenimenti estremi tat-temp fil-futur (eż. maltempati, xita, 
borra, u mewġiet ta’ sħana) u l-impatt tagħhom fuq il-ħajja operattiva ta’ komponent jew materjal 
tal-bini. 

5.3 Riskju akbar ta’ 
avvenimenti ta’ għargħar 

Lista ta’ kontroll tal-livell 1 
(qed tiġi żviluppata) 

Dan l-indikatur ikejjel ir-riskju potenzjali ta’ avvenimenti futuri ta’ għargħar u kif id-disinn tal-bini jista’ 
jikkontribwixxi għal żieda jew għal tnaqqis tar-riskju ta’ għargħar pluvjali u fluvjali, kemm fil-viċinanza 
immedjata tas-sit tal-bini kif ukoll f’postijiet downstream. 

6.1 Spejjeż taċ-ċiklu tal-
ħajja 

Euros għal kull metru kwadru 
fis-sena (€/m2/sena) 

L-indikatur ikejjel il-kostijiet kollha tal-elementi tal-bini mġarrba f’kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
proġett għall-perjodu ta’ studju ta’ referenza u, jekk definit mill-klijent, it-tul tal-ħajja operattiva 
intenzjonata.   
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Makroobjettiv Indikatur Unità ta’ kejl Informazzjoni fil-qosor 

6. Kost u valur 
ottimizzati taċ-
ċiklu tal-ħajja 

6.2 Ħolqien tal-valur u 
skopertura għar-riskju Lista ta’ kontroll ta’ Livell 1 

Dan l-indikatur jivvaluta l-potenzjal li d-disinn tal-bini jkollu influwenza pożittiva fuq il-valutazzjonijiet 
tal-proprjetà u l-klassifikazzjonijiet tar-riskju fi tliet oqsma ewlenin: 

 Spejjeż ġenerali mnaqqsa (billi jiġu mminimizzati l-ispejjeż operattivi).  
 Żieda fid-dħul u investimenti aktar stabbli (billi l-proprjetajiet isiru aktar attraenti).  
 Riskju mnaqqas (bl-antiċipazzjoni ta’ esponiment futur potenzjali). 
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Pass 2: Iddeċiedi għal liema livell se tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-proġett 

F’dan it-tieni pass, se jkollok bżonn tiddeċiedi dwar il-livell ta’ impenn tal-klijent, tat-tim tal-proġett u 
tal-kuntratturi biex tivvaluta l-prestazzjoni ta’ proġett tal-bini.  Imbagħad tista’ timla l-matriċijiet tal-
ippjanar tal-proġett 1 u 2 (ara Tabella 3 u Tabella 5 aktar tard).  

Hemm tliet “livelli” li jirrappreżentaw progressjoni mill-kunċett inizjali sad-disinn dettaljat, il-
kostruzzjoni, it-tlestija u l-okkupazzjoni. Aktar ma jkunu jistgħu jiġu indirizzati livelli, aktar tkun preċiża 
l-istampa tal-prestazzjoni tal-proġetti, inkluż kwalunkwe diskrepanza bejn id-disinn u r-realtà tal-bini 
lest.  Biex jgħinek tiddeċiedi f’liema livell għandek taħdem, tingħata aktar informazzjoni aktar tard f’dan 
il-pass. 

 
Illustrazzjoni 2. Il-livelli — mid-disinn kunċettwali sal-prestazzjoni waqt l-użu 

Il-livelli huma mfasslin biex jimmappjaw fuq is-sekwenza tipika tal-istadji li jiġu segwiti fi proġett tal-
bini.  Tabella 2 tidentifika l-istadji indikattivi tal-proġett li huma assoċjati ma’ kull livell.  B’dan il-mod, 
jista’ jkun utli li wieħed jifhem kif u meta attivitajiet differenti f’kull wieħed minn dawn l-istadji se 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni ta’ Livell(i) għall-proġett.   

Tabella 2. Stadji tal-proġett indikattivi assoċjati ma’ kull Livell 

Livell 1 

Disinn kunċettwali 

Livell 2 

Disinn u kostruzzjoni dettaljati 

Livell 3 

Kif mibni u waqt l-użu 

L1a. Definizzjoni u taqsira tal-
proġett 

L1b. Disinn tal-kunċett 

L2a. Deskrizzjoni tad-disinn (l-
ippjanar spazjali u l-permessi) 

L2b. Disinn dettaljat (sejħa għall-
offerti) 

L2c. Disinn tekniku (kostruzzjoni) 

L3a. Disinn kif mibni 

L3b. Kummissjonar u ttestjar 

L3c. Tlestija u trasferiment 

L3d. Okkupazzjoni u użu 

L-istruzzjonijiet għall-użu ta’ kull indikatur ta’ Livell(i) jistgħu jinstabu fil-manwali tal-utenti tal-indikaturi 
individwali korrispondenti.  Fejn rilevanti, huma jidentifikaw l-attivitajiet ta’ valutazzjoni u ta’ rappurtar 
relatati ma’ kull wieħed minn dawn l-istadji.  Pereżempju, għall-indikatur 4.1. Il-monitoraġġ tal-kwalità 
tal-arja ta’ ġewwa, tal-kwalità tal-arja huwa speċifikat li jsir wara t-tlestija (Livell 3: L3C) filwaqt li l-għażla 
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tal-prodotti tal-kostruzzjoni abbażi tal-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa ssir fl-istadju tad-disinn (Livell 
2: L2a-c). 

Sir af aktar dwar: 

X’inhuma l-livelli u kif jaħdmu 

Il-qafas komuni huwa organizzat fi tliet livelli.  Il-livelli jipprovdu għażla dwar kemm se jkun avvanzat 
ir-rappurtar dwar is-sostenibbiltà għall-proġett.  It-tliet livelli jirrappreżentaw l-istadji li ġejjin fl-
eżekuzzjoni ta’ proġett ta’ bini: 

- Livell 1. Id-disinn kunċettwali għall-proġett ta’ bini – l-aktar livell sempliċi peress li jinvolvi 
valutazzjonijiet kwalitattivi fi stadju bikri abbażi tad-disinn kunċettwali u r-rappurtar dwar 
il-kunċetti li għandhom jew li huma maħsuba li jiġu applikati. 

- Livell 2. Il-prestazzjoni tad-disinn dettaljat u tal-kostruzzjoni tal-bini – livell intermedju 
peress li jinvolvi l-valutazzjoni kwantitattiva tal-prestazzjoni mfassla u l-monitoraġġ tal-
kostruzzjoni skont l-unitajiet u l-metodi standardizzati. 

- Livell 3. Il-prestazzjoni ta’ kif mibni u waqt l-użu ta’ kif iġib ruħu l-bini wara t-tlestija u t-
trasferiment lill-klijent — dan huwa l-aktar livell avvanzat peress li jinvolvi l-monitoraġġ u l-
istħarriġ tal-attività kemm fis-sit tal-kostruzzjoni kif ukoll tal-bini lest u tal-ewwel okkupanti 
tiegħu.  

L-idea bażika hija li l-livelli jirrappreżentaw vjaġġ professjonali mill-kunċett inizjali sad-disinn, il-
kostruzzjoni u mbagħad, wara t-trasferiment, għar-realtà tal-bini komplut.  It-tlugħ tal-livelli 
tirrappreżenta wkoll żieda fil-preċiżjoni u fl-affidabbiltà tar-rapportar – aktar ma jkun għoli l-livell, 
aktar ikunu qrib ir-riżultati rrapportati li jipprovdulek data li tirrifletti l-prestazzjoni tal-bini kif mibni 
u waqt l-użu.  

Imbagħad, skont il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-proġett, tista’ tagħżel:  

 taħdem biss fuq livell wieħed (pereżempju, taħdem biss fil-livell 1 u tapplika kunċetti ta’ 
disinn għall-proġett),  

 sa livell speċifiku (pereżempju, permezz ta’ ħidma mil-livell 1 sa 2, il-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-kunċetti ta’ disinn li ntużaw), jew  

 li tikkombina ċerti livelli (pereżempju, billi taħdem fil-livell 1 u mbagħad aktar tard 
timmonitorja l-prestazzjoni fil-livell 3). 

F’kull livell li tagħżel li taħdem, jista’ jsir rapportar.  Jista’ jkun li tixtieq taħdem f’livelli differenti 
għal kull indikatur.  Għalhekk, fl-għażla tal-livell, se tkun qed tagħżel ukoll f’liema fażi tal-proġett se 
tiġi traċċata u rrapportata l-prestazzjoni.   
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Tabella 3. Matriċi tal-pjan tal-proġett ta’ Livell(i) 1: tidentifika f’liema livelli se taħdem u meta se jsiru l-attivitajiet ta’ valutazzjoni1 

Makroobjettiv Indikaturi 
Livell 1 

Disinn kunċettwali 

Livell 2 

Disinn u kostruzzjoni dettaljati 

Livell 3 

Kif mibni u waqt l-użu 

Makroobjettiv 1 
Emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett 
serra u ta’ 
pollutanti tal-arja 
tul ċiklu ta’ ħajja 
tal-bini   

1.1. Prestazzjoni tal-enerġija fl-
istadju tal-użu     

1.2. Potenzjal ta’ Tisħin Globali 
taċ-Ċiklu tal-Ħajja    

Makroobjettiv 2: 
Ċikli tal-ħajja tal-
materjali effiċjenti 
fir-riżorsi u ċirkolari 

 

2.1. Skeda tax-xogħlijiet, 
materjali u t-tul tal-ħajja    

2.2. Skart u materjali tal-
kostruzzjoni u tad-demolizzjoni    

2.3. Disinn għall-adattabbiltà u r-
rinnovazzjoni    

2.4. Disinn għall-iżmantellar, ir-
riutilizzazzjoni u r-riċiklaġġ    

Makroobjettiv 3: 
Użu effiċjenti tar-
riżorsi tal-ilma 

 

3.1. Konsum tal-ilma fl-istadju tal-
użu    

                                                           
1 Għal kull indikatur: (i) identifika f’liema livell se taħdem (jekk ikun hemm) u (ii) f’liema stadji tal-proġett trid issir il-valutazzjoni tal-attività (ara l-istadji tal-proġett definiti f’Tabella 2 għal gwida) 
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Makroobjettiv Indikaturi 
Livell 1 

Disinn kunċettwali 

Livell 2 

Disinn u kostruzzjoni dettaljati 

Livell 3 

Kif mibni u waqt l-użu 

Makroobjettiv 4:  
Spazji bi stat tajjeb 
ta’ saħħa u komdi 

 

4.1. Il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa    

4.2. Ħin barra mill-medda ta’ 
kumdità termali    

4.3. Tidwil u kumdità viżiva    

4.4. Akustika u protezzjoni kontra 
l-istorbju     

Makroobjettiv 5: 
Adattament u 
reżiljenza għat-
tibdil fil-klima 

 

5.1. Protezzjoni tas-saħħa tal-
okkupant u l-kumdità termali    

5.2. Riskju akbar ta’ avvenimenti 
estremi tat-temp    

5.3. Riskju akbar ta’ avvenimenti 
ta’ għargħar    

Makroobjettiv 6: 
Kost u valur 
ottimizzati taċ-ċiklu 
tal-ħajja 

 

6.1. Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja    

6.2. Ħolqien tal-valur u 
skopertura għar-riskju 
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Livell 1: Id-disinn kunċettwali għall-proġett tal-bini 

Dan il-livell huwa maħsub biex jipprovdi punt tad-dħul sempliċi u aċċessibbli għall-użu ta’ kull indikatur.  
Il-valutazzjonijiet magħmulin f’dan il-livell huma kwalitattivi, li jfisser li huma bbażati fuq jekk il-kunċett 
tad-disinn jindirizzax xi serje ta’ aspetti tad-disinn issuġġeriti jew le.  L-aspetti pprovduti għal kull 
indikatur huma indikaturi għal prestazzjoni mtejba u ntgħażlu abbażi ta’ evidenza xjentifika. 

Ir-regoli bażiċi għar-rappurtar fil-Livell 1: 

 Huwa rrakkomandat li l-ewwel jitlesta pjan ta’ proġett ta’ Livell(i), skont il-passi 1–3 

 Speċifika liema kunċetti ta’ disinn ġew indirizzati, b’referenza għal-listi ta’ kontroll u bl-użu tal-
format ipprovdut għal kull manwal tal-utent indikatur. 

 Għal proġetti ta’ rinnovazzjoni, irrapporta dwar l-istħarriġ ta’ referenza, bl-użu tal-format 
ipprovdut  

Pass addizzjonali fakultattiv 

 Agħżel u rrapporta dwar ir-riżultati tal-passi li jmorru lil hinn, kif ipprovdut fl-istruzzjonijiet għal 
kull indikatur. 

 

Livell 2: Id-disinn dettaljat u l-kostruzzjoni tal-bini 

Dan il-livell huwa maħsub biex jipprovdi bażi komuni għall-kwantifikazzjoni tal-prestazzjoni tad-disinji 
tal-bini.  Għalhekk huwa aktar teknikament diffiċli mil-Livell 1, u jirrikjedi aktar għarfien, għodod u 
għarfien espert.  Għal kull indikatur, huma pprovduti unitajiet komuni ta’ kejl, flimkien ma’ metodi ta’ 
kalkolu ta’ referenza.   

Ir-regoli bażiċi għar-rappurtar fil-Livell 2: 

 Huwa rrakkomandat, jekk għadek ma għamiltx dan, li l-ewwel tlesti pjan ta’ proġett ta’ Livell(i), 
billi ssegwi l-passi 1–3 

 Imla d-deskrizzjoni tal-bini, billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-briefing 2.2 

 Għal proġetti ta’ rinnovazzjoni, irrapporta dwar l-istħarriġ ta’ referenza, bl-użu tal-format 
ipprovdut 

 Irrapporta dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni ta’ kull indikatur, billi tuża l-format ipprovdut f’kull 
manwal għall-utent tal-indikatur 

 Irrapporta dwar il-metodu użat u s-suppożizzjonijiet ewlenin għal kull indikatur, mill-ġdid billi 
tuża l-format ipprovdut f’kull manwal tal-utent tal-indikaturi. 

Passi addizzjonali fakultattivi 

 Agħżel u rrapporta dwar ir-riżultati tal-passi rakkomandati ta’ ottimizzazzjoni pprovduti fl-
istruzzjonijiet għal kull indikatur, jekk disponibbli. 

 

Livell 3: Il-prestazzjoni tal-bini kif mibni u waqt l-użu wara t-tlestija u t-trasferiment lill-
klijent 

Dan il-livell huwa maħsub biex jiġbor data dwar il-prestazzjoni reali tal-bini/proġett ta’ bini.  Skont l-
indikatur, dan jista’ jkun mis-sit tad-demolizzjoni u tal-kostruzzjoni jew mill-bini komplut.  Għalhekk, il-
ġbir tad-data jeħtieġ ippjanar b’attenzjoni u twaqqit biex jiġi żgurat li dan iseħħ fil-punt ix-xieraq fil-
proġett u li r-responsabbiltajiet jiġu assenjati b’mod korrett.  Billi jittieħed il-pass fakultattiv tal-
ikkummissjonar tal-istħarriġiet tal-okkupanti għal xi indikaturi, jista’ jinkiseb fehim profond tal-
prestazzjoni tal-bini. 

Ir-regoli bażiċi għar-rappurtar fil-Livell 3: 
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 Huwa rrakkomandat, jekk għadek ma għamiltx dan, li l-ewwel tlesti pjan ta’ proġett ta’ Livell(i), 
billi ssegwi l-passi 1–3 

 Jekk għadek ma għamiltx dan, imla d-deskrizzjoni tal-bini, billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-
briefing 2.2  

 Irrapporta dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni ta’ kull indikatur, billi tuża l-format ipprovdut f’kull 
manwal għall-utent tal-indikatur 

 Irrapporta dwar il-metodu użat u l-istrateġija tal-kampjunar użata għal kull indikatur, mill-ġdid 
billi tuża l-format ipprovdut f’kull manwal tal-utent tal-indikaturi. 

Pass addizzjonali fakultattiv 

 Agħżel u rrapporta dwar l-użu ta’ kwalunkwe wieħed mill-passi ta’ ottimizzazzjoni 
rakkomandati biex jittejbu l-granularità u l-affidabbiltà tar-riżultati, jekk disponibbli. 

 Rapport dwar ir-riżultati tal-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-okkupant. 
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Pass 3: Ippjanar tar-rekwiżit tal-fluss tax-xogħol biex isiru Valutazzjonijiet tal-livell(i) 

L-akbar valur jista’ jinkiseb bl-integrazzjoni b’mod sħiħ tal-Livell(i) fil-ġestjoni tal-fluss tax-xogħol tal-
proġett tal-bini.  B’dan il-mod, is-sostenibbiltà ssir prijorità ewlenija għall-proġett tal-bini flimkien ma’ 
fatturi bħall-ispiża u r-rendiment.  Ippjanar effettiv tal-fluss tax-xogħol sabiex jintuża Livell(i) huwa 
importanti għal għadd ta’ raġunijiet: 

 Se jkollhom jiġu assenjati rwoli u r-responsabbiltajiet speċifiċi fi ħdan it-tim tal-proġett 

 Jista’ jkun meħtieġ taħriġ jew għarfien espert speċifiku, skont l-aspetti differenti tal-
prestazzjoni li għandhom jiġu vvalutati 

 L-informazzjoni u d-data meħtieġa biex isiru l-valutazzjonijiet jeħtieġ li tiġi ġestita. 

 L-attivitajiet ewlenin relatati mal-Livell(i) se jkollhom rekwiżiti u skadenzi speċifiċi għal 
meta se jkollhom iseħħu.  

Bħala parti mill-pjan tal-proġett, aħna nirrakkomandaw li titlesta l-matriċi 1 tal-pjan tal-proġett (ara 
Tabella 3) u l-matriċi 2 (ara Tabella 5) billi twieġeb il-mistoqsijiet tal-ippjanar fi Tabella 4 u tipprovdi 
aktar dettall għal kull indikatur fil-matriċijiet.  Dan se jippermetti ppjanar effettiv u integrazzjoni fil-
proġett ta’ valutazzjonijiet tal-Livell(i). 

Tabella 4. Pjan ta’ proġett tal-livell(i):  ippjanar assoċjat ma’ elementi ewlenin tal-fluss tax-xogħol 

Entrati tal-fluss 
tax-xogħol 

Ippjanar meħtieġ Rispons tat-tim tal-proġett 

Valutazzjonijiet 
tal-prestazzjoni 
tal-livell(i) 

- It-tim irċieva briefing dwar il-
Livell(i) u kif se jintuża?  

- It-tim stabbilixxa stadji 
importanti għal kull valutazzjoni 
tal-indikaturi? 

 

- Lil min se jiġu assenjati r-
responsabbiltajiet biex issir kull 
valutazzjoni tal-indikaturi? 

 

- Min se jikkoordina l-
valutazzjonijiet tal-indikatur tal-
Livell(i)? 

 

- It-tim għandu t-taħriġ u l-
għarfien espert biex jagħmel il-
valutazzjonijiet kollha tal-
Livell(i)?  

- Jekk le, kif se jingħalqu l-lakuni? 

 

Ġestjoni tal-
informazzjoni u 
tad-data 

- Kif se jiġu ġestiti l-fluss tal-
informazzjoni u d-data meħtieġa 
biex issir kull valutazzjoni tal-
indikaturi? 

 

- Il-BIM se jintuża u jekk iva, kif 
jista’ jappoġġa l-valutazzjonijiet 
tal-Livell(i)? 
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Entrati tal-fluss 
tax-xogħol 

Ippjanar meħtieġ Rispons tat-tim tal-proġett 

Linja bażi ta’ 
rinnovazzjoni 

- Se jkun proġett kbir ta’ 
rinnovazzjoni?  

- Jekk iva, kemm hu ppjanat li jkun 
komprensiv?    

 

- Kif se jitwettaq l-istħarriġ tal-linja 
bażi tal-bini u tat-tessut tiegħu?  

- X’informazzjoni se tkun meħtieġa 
mill-istħarriġ ta’ referenza sabiex 
issir il-valutazzjoni tal-indikatur? 

 

Valwazzjoni tas-
suq tal-proprjetà 

- Kif se jitqiesu l-aspetti tal-
prestazzjoni tal-indikaturi ta’ 
Livell(i) fil-valwazzjoni tas-suq 
tal-bini? 

 

- Kif u f’liema punti fil-proġett se 
jiġi stabbilit djalogu bejn it-tim 
tal-proġett u l-valwatur? 

 

Verifika esterna 

- Se tkun meħtieġa verifika minn 
parti terza tar-riżultati tal-
valutazzjoni tal-livell(i)? 

- Jekk iva, minn min u f’liema punt 
fil-proġett? 
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Tabella 5. Matriċi tal-pjan tal-proġett ta’ Livell(i) 2: l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet, l-assenjazzjoni tar-responsabbiltà u l-ġestjoni tal-informazzjoni2 

Makroobjettiv Indikaturi 
Livell 1 

Disinn kunċettwali 

Livell 2 

Disinn u kostruzzjoni dettaljati 

Livell 3 

Kif mibni u waqt l-użu 

Makroobjettiv 1 
Emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett 
serra u ta’ 
pollutanti tal-arja 
tul ċiklu ta’ ħajja 
tal-bini   

1.1 Prestazzjoni tal-enerġija fl-
istadju tal-użu     

1.2 Potenzjal ta’ Tisħin Globali 
taċ-Ċiklu tal-Ħajja    

Makroobjettiv 2: 
Ċikli tal-ħajja tal-
materjali effiċjenti 
fir-riżorsi u ċirkolari 

 

2.1 Skeda tax-xogħlijiet, materjali 
u t-tul tal-ħajja    

2.2 Skart u materjali tal-
kostruzzjoni u tad-demolizzjoni    

2.3 Disinn għall-adattabbiltà u r-
rinnovazzjoni    

2.4 Disinn għall-iżmantellar, ir-
riutilizzazzjoni u r-riċiklaġġ    

Makroobjettiv 3: 
Użu effiċjenti tar-
riżorsi tal-ilma 

 

3.1 Konsum tal-ilma fl-istadju tal-
użu    

                                                           
2 Għal kull indikatur: (i) identifika liema livell ta’ għarfien espert huwa meħtieġ; (ii) min se jkun responsabbli għall-valutazzjoni? u (iii) Kif, u minn min, se jiġu ġestiti l-informazzjoni u d-data? 
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Makroobjettiv Indikaturi 
Livell 1 

Disinn kunċettwali 

Livell 2 

Disinn u kostruzzjoni dettaljati 

Livell 3 

Kif mibni u waqt l-użu 

Makroobjettiv 4:  
Spazji bi stat tajjeb 
ta’ saħħa u komdi 

 

4.1 Kwalità tal-arja ta’ ġewwa    

4.2 Ħin barra mill-firxa ta’ 
kumdità termali    

4.3 Tidwil u kumdità viżiva    

4.4 Akustika u protezzjoni kontra 
l-istorbju     

Makroobjettiv 5: 
Adattament u 
reżiljenza għat-
tibdil fil-klima 

 

5.1 Protezzjoni tas-saħħa tal-
okkupant u l-kumdità termali    

5.2 Riskju akbar ta’ avvenimenti 
estremi tat-temp    

5.3 Riskju akbar ta’ avvenimenti 
ta’ għargħar    

Makroobjettiv 6: 
Kost u valur 
ottimizzati taċ-ċiklu 
tal-ħajja 

 

6.1 Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja    

6.2 Ħolqien tal-valur u skopertura 
għar-riskju 
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2: Imla d-deskrizzjoni tal-bini  

Parti importanti tal-ħidma fil-livell 2 u 3 hija t-tlestija tad-deskrizzjoni tal-bini.  Ir-rwol tagħha huwa li tipprovdi bażi 
trasparenti għat-tqabbil tal-prestazzjoni ta’ binjiet differenti.  L-informazzjoni fid-deskrizzjoni tal-bini se tintuża 

wkoll biex tinnormalizza u biex jinkisbu r-riżultati għal diversi indikaturi. 

 

It-tip ta’ informazzjoni li se tkun meħtieġa biex timtela d-deskrizzjoni tal-bini hija miġbura fil-qosor f’Tabella 6, filwaqt 
li speċifikazzjoni aktar dettaljata ta’ x’inhu meħtieġ hija pprovduta fil-“Format tar-rappurtar tad-deskrizzjoni tal-bini 
ta’ Livell(i)” (ara Tabella 7).  Aktar gwida u tabelli ta’ tiftix li se jgħinu fil-mili tad-deskrizzjoni ssibhom fil-gwida teknika 
tad-deskrizzjoni tal-bini li ssegwi din it-taqsima tal-manwal tal-utent. 

Tabella 6. Ħarsa ġenerali lejn l-informazzjoni meħtieġa biex timtela d-deskrizzjoni tal-bini tal-Livell(i) 

Deskrizzjoni Informazzjoni meħtieġa 

1. Post u klima 
1.1 Il-pajjiż u r-reġjun fejn jinsab il-bini 
1.2 Jiem ta’ gradi ta’ tisħin u tkessiħ 
1.3 Iż-żona klimatika fejn jinsab il-bini 

2. It-tipoloġija u l-età tal-bini 
2.1 It-tip ta’ proġett 
2.2 Is-sena tal-kostruzzjoni  
2.3 Is-segment tas-suq 

3. Kif se jintuża l-bini  
3.1 Il-kundizzjonijiet tal-użu maħsuba  
3.2 L-okkupazzjoni tal-bini u x-xejriet tal-użu 
3.3 Il-ħajja operattiva maħsuba (jew meħtieġa) 

4. Il-mudell u l-karatteristiċi tal-bini 

4.1 Il-forma tal-bini  
4.2 L-erja totali ta’ art utli fi ħdan il-bini u l-istandard tal-kejl użat 
4.3  Il-firxa tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu vvalutati u s-sistema ta’ 
kategorizzazzjoni użata 

Għal dawk l-indikaturi li jieħdu perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja – jiġifieri l-indikatur 1.2 GWP taċ-ċiklu tal-ħajja, LCA 
f’kull fażi taċ-ċiklu tal-ħajja (Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja) u 6.1 Kost taċ-ċiklu tal-ħajja - l-informazzjoni pprovduta 
fid-deskrizzjoni tal-bini tifforma parti essenzjali mill-valutazzjoni ta’ Livell(i) u se tintuża biex tiddefinixxi dak li 
jissejjaħ fit-terminoloġija tal-LCA bħala “l-għan u l-ambitu ta’ studju”.  Biex tkun tista’ tifhem aktar din ir-relazzjoni, 
hawn taħt qed tingħata gwida għat-termini tekniċi użati b’rabta ma’ dawn l-indikaturi taċ-ċiklu tal-ħajja u fejn tista’ 
ssib l-informazzjoni korrispondenti. 

Sir af aktar dwar: 

Rabta tal-informazzjoni fid-deskrizzjoni tal-bini mat-termini tekniċi użati mal-indikaturi bbażati fuq iċ-ċiklu tal-
ħajja 

• Is-suġġett tal-valutazzjoni: Deskrizzjoni fiżika tal-bini u l-firxa tal-elementi tal-bini li se jiġu vvalutati (ara 
4.  Il-mudell tal-bini).  

• Unità funzjonali ta’ ekwivalenza:  Il-karatteristiċi tekniċi u l-funzjonalitajiet meħtieġa tal-bini (ara 2 It-tip 
ta’ bini u 3.  Kif se jintuża l-bini). 

• Unità ta’ referenza: L-unità komuni għan-normalizzazzjoni tar-riżultati sabiex ikunu jistgħu jsiru paraguni, 
li hija l-impatt ambjentali għal kull 1 m2 tal-erja totali ta’ art utli (ara taħt 4. il-mudell tal-bini) 

• Kundizzjonijiet ta’ referenza waqt l-użu:  Ix-xejriet antiċipati tal-okkupazzjoni u l-użu tal-bini (ara taħt 3. 
Kif se jintuża l-bini). 
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• Ħajja operattiva meħtieġa: Il-ħajja operattiva meħtieġa mill-klijent, li tista’ ma tkunx l-istess bħall-ħajja 
operattiva ta’ referenza għall-valutazzjonijiet tal-Livell(i), li hija 50 sena (ara taħt 3. Kif se jintuża l-bini). 

• Karatteristiċi oħrajn: Hemm varjabbli oħrajn bħall-klima jew il-ħajja operattiva meħtieġa tal-elementi tal-
bini li jinfluwenzaw il-prestazzjoni tal-bini maż-żmien. 

 

Tabella 7. Format tar-rappurtar tad-deskrizzjoni tal-bini tal-livell(i) 

Parametru Binjiet ta’ uffiċċji Binjiet residenzjali 

1. Il-post 

1.1 Pajjiż u reġjun 

1.2 Jiem ta’ grad ta’ tisħin u tkessiħ 

1.3 Żona klimatika 

2. It-tipoloġija u 
l-età tal-bini 

2.1 Binja ġdida jew rinnovazzjoni maġġuri 

2.2 Is-sena tal-kostruzzjoni 

2.3 Segment tas-suq 
— Okkupazzjoni tas-sid jew għall-kera 
- Klassi tal-bini BOMA 3: 
Tip ta’ sjieda: 

 Investiment 
 Istituzzjonali 
 Spekulattiva 
 Okkupazzjoni tas-sid 

Tip ta’ kiri (fejn applikabbli) 
A: Kera primjum 
B: Kiri medju 
C: Inqas mill-kera medja 

2.3 Segment tas-suq 
Skont il-forma tal-pussess 

 Okkupazzjoni tas-sid  
 Fond lokatizju, soċjali  
 Fond lokatizju, kera tas-suq  
 Fond lokatizju, student 
 Fond lokatizju, anzjani 
 Oħrajn (li jridu jiġu deskritti) 

3. Kif se jintuża 
l-bini? 

3.1 Kundizzjonijiet tal-użu 
Kif definit għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (skont il-metodu tal-

kalkolu nazzjonali)  

3.2 L-okkupazzjoni tal-bini u x-xejriet tal-użu 
3.2.1 Densità tal-okkupanza proġettata 

 Erja ta’ spazju tax-xogħol f’m2 għal ekwivalenti 
għal persuna full time  

3.2.2 Mudell proġettat ta’ okkupazzjoni 
Għadd ta’ sigħat u jiem fis-sena 

Mhux applikabbli 

3.3 Il-ħajja operattiva maħsuba (jew meħtieġa) 
Il-ħajja operattiva maħsuba għall-klijenti jew il-
perjodu ta’ żamma tal-investiment fi snin (għandu 
jiġi speċifikat liema) 

3.3 Il-ħajja operattiva maħsuba (jew meħtieġa) 
Il-ħajja operattiva maħsuba tal-klijenti jew il-
perjodu ta’ żamma tal-investiment jew, 
alternattivament, il-ħajja operattiva garantita tal-
proprjetà għall-bejgħ. 

4. Il-mudell u l-
karatteristiċi 
tal-bini 

4.1 Il-forma tal-bini 
Jekk jogħġbok agħżel minn 

 Park ta’ uffiċċju li mhuwiex għoli 
 Blokka li timla spazju vojt f’żona urbana 

4.1 Il-forma tal-bini 
Jekk jogħġbok agħżel minn: 

 Dar li ma tmiss ma ebda bini ieħor, dar 
maqtugħa għaliha 

                                                           
3 BOMA (Assoċjazzjoni tas-Sidien u tal-Maniġers tal-Bini), Definizzjonijiet tal-klassi tal-bini, 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parametru Binjiet ta’ uffiċċji Binjiet residenzjali 
 Blokka urbana tal-perimetru 
 Blokk f’belt urbana 
 Torri/skyscraper 
 Oħrajn (li jridu jiġu deskritti) 

 Dar li minn ġenb wieħed ma tmissx ma’ 
bini ieħor (semi-detached) 

 Dar f’ringieli jew "terraced" 
 Dar b’aktar minn familja waħda jew 

blokka ta’ appartamenti 
(sa 4 sulari/5–9 sulari/aktar minn 9 sulari) 

4.2 Erja totali ta’ art utli 
Standard ta’ referenza għall-għanijiet tal-
kalkolazzjonijiet: Uffiċċju tal-IPMS 3 
(jekk jintuża standard ieħor dan għandu jiġi 
speċifikat b’mod ċar) 

4.2 Erja totali ta’ art utli 
Skeda ta’ akkomodazzjoni għall-istokk ta’ żvilupp 
jew rinnovat, li tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:  

 Numru ta’ unitajiet residenzjali għal kull 
tipoloġija u skont l-ispazji tas-sodda 

 Erja ta’ art utli netta ta’ kull tip ta’ unità 
residenzjali fl-iskeda: 

Standard ta’ referenza għall-għanijiet tal-
kalkolazzjonijiet: IPMS Residenzali 3c (jekk jintuża 
standard ieħor dan jenħtieġ li jiġi speċifikat b’mod 
ċar) 

4.3  Il-firxa tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu vvalutati u s-sistema ta’ kategorizzazzjoni użata 
4.3.1 Il-firxa tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu vvalutati 
— Kwalunkwe devjazzjoni mill-firxa tal-elementi tal-bini ta’ Livell(i) prestabbilit(i) għandha tiġi 
rrapportata 
4.3.2 Is-sistema ta’ kategorizzazzjoni tal-elementi tal-bini użata 
- Għandha tiġi rrapportata s-sistema nazzjonali, speċifika għall-industrija jew sistema BIM użata biex 
tikkategorizza u torganizza l-informazzjoni dwar l-element tal-bini 

 

Tabella 8. Format tar-rapportar tad-deskrizzjoni tal-bini ta’ Livell(i) (vojt biex ikun jista’ jimtela) 

Parametru Binjiet ta’ uffiċċji Binjiet residenzjali 

1. Il-post 

1.1 Pajjiż u reġjun  

1.2 Jiem ta’ grad ta’ tisħin u tkessiħ   

1.3 Żona klimatika   

2. Tipoloġija u 
età tal-bini 

2.1 Binja ġdida jew rinnovazzjoni maġġuri  

2.2 Is-sena tal-kostruzzjoni  

2.3 Segment tas-suq   

3. Kif se jintuża 
l-bini 

3.1 Kundizzjonijiet tal-użu  

3.2 L-okkupazzjoni tal-bini u x-xejriet tal-
użu 
3.2.1 Densità tal-okkupanza proġettata 
3.2.2 Mudell proġettat ta’ okkupazzjoni 

 Mhux applikabbli 

3.3 Il-ħajja operattiva maħsuba (jew 
meħtieġa)   

4. Il-mudell u l-
karatteristiċi 
tal-bini 

4.1 Il-forma tal-bini   

4.2 Erja totali ta’ art utli   

4.3  Il-firxa tal-elementi tal-bini li 
għandhom jiġu vvalutati u s-sistema ta’ 
kategorizzazzjoni użata 
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4.3.1 Il-firxa tal-elementi tal-bini li 
għandhom jiġu vvalutati 
4.3.2 Is-sistema ta’ kategorizzazzjoni tal-
elementi tal-bini użata 
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3. Gwida u aktar informazzjoni biex jgħinu fil-mili tad-deskrizzjoni tal-bini  
F’din il-parti tal-manwal tal-utent 2, hija pprovduta gwida supplimentari dwar kif għandha timtela d-deskrizzjoni tal-
bini, b’enfasi fuq il-parametri tad-deskrizzjoni tal-bini li ġejjin: 

 1.2: Jiem ta’ gradi ta’ tisħin u tkessiħ 

 1.3: Żona klimatika 

 2.1: Rinnovazzjoni ta’ bini ġdid jew maġġuri 

 3.1: Il-kondizzjonijiet tal-użu 

 3.2: Okkupazzjoni tal-bini u mudelli tal-użu 

 3.3: Il-ħajja tas-servizz maħsuba (jew meħtieġa) 

 4.2: Erja totali ta’ art utli 

 4.3  Il-firxa tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu vvalutati u s-sistema ta’ kategorizzazzjoni użata 

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 1.2: Jiem ta’ gradi ta’ tisħin u tkessiħ 

Skont l-Eurostat, il-jiem ta’ gradi tat-tisħin u tat-tkessiħ huma definiti kif ġej: 

 L-indiċi tal-ġurnata tal-grad tat-tisħin (HDD) huwa indiċi tekniku bbażat fuq it-temp imfassal biex 
jiddeskrivi l-ħtieġa għar-rekwiżiti tal-enerġija tat-tisħin tal-bini taħt il-15oC.  

 L-indiċi tal-ġurnata tal-grad tat-tkessiħ (CDD) huwa indiċi tekniku bbażat fuq it-temp imfassal biex 
jiddeskrivi l-ħtieġa għar-rekwiżiti ta’ tkessiħ (arja kundizzjonata) ta’ bini ‘l fuq minn 24oC.  

Il-valuri tal-HDD u tas-CDD jistgħu jinkisbu għal kwalunkwe post tal-UE bl-użu tal-għodda tas-Sena Meteoroloġika 
Tipika PVGIS tal-JRC 4.  

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 1.3: Żona klimatika 

Sabiex isir tqabbil bejn il-bini madwar l-UE, jenħtieġ li jiġu definiti l-kundizzjonijiet klimatiċi ta’ referenza. Dan 
minħabba li hemm varjazzjonijiet reġjonali u subreġjonali importanti fil-klima u xi partijiet tal-Istati Membri jista’ 
jkollhom żoni klimatiċi komparabbli ma’ żoni oħrajn eż. fit-Tramuntana ta’ Spanja u l-Italja.   

Għaż-żonar ta’ postijiet jew bliet, għandhom jintużaw il-livelli limitu tal-jiem tat-tisħin u tat-tkessiħ fi Tabella 9.  Dan 
it-tqassim f’żoni jippermetti li kwalunkwe post fl-UE jiġi kklassifikat. Pereżempju, Palermo taqa’ fiż-żona 1, definita 
hekk għax ikollha aktar minn 1 200 jiem ta’ gradi ta’ tkessiħ u inqas minn 1 500 jiem ta’ gradi ta’ tisħin.  

Tabella 9. Żoni klimatiċi u firxiet ta’ gradi ta’ tisħin u tkessiħ korrispondenti5 

Żona 
klimatika 

Parametri 
Bliet rappreżentattivi Jiem ta’ gradi ta’ 

tisħin 
Jiem ta’ gradi ta’ 

tkessiħ 
Żona 1 <1500 > 1200 Ateni — Larnaca — Luga — Katanja — Sivilja — Palermo 
Żona 2 <1500 > 800 - 1200 Lisbona — Madrid — Marsilja — Ruma 
Żona 3 > 1500–3000 400–800 Bratislava — Budapest — Ljubjana — Milan — Vjenna 

Żona 4 > 1500–3000 <400 Amsterdam — Berlin — Brussell — Kopenħagen — Dublin — 
Londra — Macon — Nancy — Pariġi — Praga — Warszawa 

Żona 5 > 3000 <400 Helsinki — Riga — Stokkolma — Gdansk — Tovarene 

 

                                                           
4 Ċentru Konġunt tar-Riċerka, Sistema ta’ Informazzjoni Ġeografika Fotovoltajka (PVGIS) – Ġeneratur TMY 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Minn Ecofys (2013) u mill-JRC (2018) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 2.1: Rinnovazzjoni ta’ bini ġdid jew maġġuri 

“Rinnovazzjoni maġġuri” hija ddefinita fid-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija bħala:  

“ir-rinnovazzjoni ta’ bini fejn: 

(a) l-ispiża totali għar-rinnovazzjoni relatata mal-involukru tal-bini jew mas-sistemi tekniċi użati fil-bini hija 
ogħla minn 25 % tal-valur tal-bini, eskluż il-valur tal-art li fuqha qiegħed il-bini, 

jew 

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-involukru tal-bini tkun qed issirilha rinnovazzjoni; 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw l-għażla (a) jew (b).” 

 

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 3.1: Il-kondizzjonijiet tal-użu 

Il-kundizzjonijiet tal-użu għal bini huma normalment definiti mill-metodu ta’ kalkolu nazzjonali għar-rekwiżiti tal-
enerġija ta’ bini.  Il-kundizzjonijiet prestabbiliti tal-użu huma pprovduti fl-Anness C ta’ EN 16798–1 għal żoni differenti 
f’binjiet tal-uffiċċji u f’binjiet residenzjali.   

 

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 3.2: Okkupazzjoni tal-bini u mudelli tal-użu 

Id-densità ta’ okkupanti proġettata ta’ bini ta’ uffiċċju tista’ tiġi stmata billi l-għadd ta’ spazji tax-xogħol u l-erja tal-
art meħuda minn kull spazju tax-xogħol jiġu relatati mal-għadd ta’ persunal Ekwivalenti għal Full Time li se jaħdem 
fil-bini 6. 

Densità tal-ispazju tax-xogħol 

Meded medji indikattivi tad-densità tax-xogħol bħala m2 għal kull spazju tax-xogħol huma kif ġej: 

 Densità għolja ta’ okkupazzjoni: < 7 m2 /spazju tax-xogħol 

 Densità medja ta’ okkupazzjoni: 8 sa 13 m2 /spazju tax-xogħol 

 Densità baxxa ta’ okkupazzjoni: > 14 m2 /spazju tax-xogħol 

Persunal ekwivalenti għal full time 

L-għadd ta’ okkupanti għandu jiġi kkalkulat f’termini ta’ ekwivalenti ta’ full-time. Biex jikkwalifika bħala membru tal-
persunal li jaħdem fil-bini, il-persunal irid juża l-bini bħala l-bażi ewlenija tiegħu u jistenna li jaħdem hemm għal parti 
minn ġimgħa tipika tax-xogħol.  Il-persunal li ma jkunx impjegat, bħal konsulenti tal-persunal, kuntratturi, u persunal 
ieħor estern, għandu jiġi kkonvertit f’ekwivalenti ta’ full-time fuq il-bażi li ġejja: 

 Persunal li jaħdem fuq bażi regolari > 30 siegħa fil-ġimgħa: 1.00 

 Persunal li jaħdem fuq bażi regolari ta' 20–30 siegħa fil-ġimgħa: 0.75 

 Persunal li jaħdem fuq bażi regolari ta' 15–20 siegħa fil-ġimgħa: 0.50 

 Persunal li jaħdem fuq bażi regolari < 15-il siegħa fil-ġimgħa: 0.25 

Mudelli ta’ okkupazzjoni 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice (Sħubija 
għal Bini Aħjar (2010) Sett ta’ Għodod ta’ Valutazzjoni Komparattiva għas-Sostenibbiltà 
għall-Prinċipji tal-Bini Kummerċjali għall-aħjar prattika) 
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Ix-xejriet ta’ okkupazzjoni difolt huma pprovduti fl-Anness C tal-EN 16798-1 għal żoni differenti fi ħdan il-binjiet tal-
uffiċċji u l-binjiet residenzjali.   

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 3.3: Il-ħajja tas-servizz maħsuba (jew meħtieġa) 

Il-perjodu ta’ studju ta’ referenza li għandu jintuża għall-bini kollu vvalutat skont il-qafas Livell(i) huwa ta’ 50 sena.  
Barra minn hekk, l-utenti jistgħu jirrapportaw dwar il-prestazzjoni tal-bini għall-ħajja operattiva maħsuba ta’ klijent 
jew għall-perjodu ta’ żamma tal-investiment, li tista’ tkun iqsar jew itwal mill-perjodu ta’ studju ta’ referenza.   

 

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 4.2: Erja totali ta’ art utli 

L-unità ta’ referenza bażika li għandha tintuża fil-qafas Livell(i) hija metru kwadru wieħed (m2) ta’ erja utli tal-art 
interna.   

L-Istandards Internazzjonali għall-Kejl tal-Proprjetà (IPMS) għall-uffiċċji u għall-bini residenzjali għandhom jintużaw 
bħala l-istandards ta’ referenza. L-istandards IPMS huma ġeneralment ekwivalenti għall-erja ta’ referenza ddefinita 
fl-EN ISO 52000–1, li hija kejl tal-erja interna netta li tinkludi l-erji ta’ ċirkolazzjoni kondiviżi li huma fi ħdan l-involkru 
termali.  

Tabella 10 tidentifika l-istandards speċifiċi tal-IPMS li għandhom jintużaw, flimkien ma’ dawk l-oġġetti li għandhom 
jiġu inklużi jew esklużi minn eżerċizzju ta’ kejl tal-erja tal-art.  Fil-każijiet kollha, il-metodu użat għandu jiġi rrappurtat 
għal finijiet komparattivi.  

 

Tabella 10. Definizzjonijiet tal-erja tal-art interna ta’ referenza li għandhom jintużaw għal binjiet ta’ uffiċċji u għal binjiet 
residenzjali7 

 Bini ta’ uffiċċju 
(Standard ta’ kejl IPMS 3) 

Bini residenzjali 
(Standard ta’ kejl IPMS 3B) 

Inklużjonijiet 

Il-ħitan u l-kolonni interni kollha fl-erja esklussiva ta’ 
kull okkupant.  
Erji ta’ ċirkolazzjoni fl-erja esklussiva ta’ okkupant, u 
dawk maqsuma bejn okkupanti differenti. 
L-erja tal-art għandha titkejjel sal-wiċċ dominanti 
intern tal-ħitan jew il-linja ċentrali tal-ħitan komuni 
maqsuma bejn il-kerrejja.   

L-erja f’okkupazzjoni esklussiva, inkluża l-erja tal-art 
okkupata minn ħitan u kolonni interni. 
L-erja tal-art għandha titkejjel sal-wiċċ dominanti 
intern u s-superfiċje rfinuta tal-ħitan interni kollha 
tal-għoli kollu. 
Diviżorji kompletament igglejżjati ma jitqisux bħala 
ħitan interni permanenti. 

Esklużjonijiet 

Dawk il-partijiet ta’ bini li jipprovdu faċilitajiet 
kondiviżi jew komuni li ma jinbidlux maż-żmien:  
 taraġ,  
 skali mobbli,  
 liftijiet u kmamar tal-magni,  
 tojlits,  
 armarji tat-tindif,  
 kmamar tal-pjanti,  
 żoni ta’ rifuġju kontra n-nirien, u  
 kmamar tal-manutenzjoni. 

 Terrazzini 
 Żoni ta’ parkeġġ mhux magħluqa, li jistgħu 

jitkejlu jew jiġu definiti min-numru ta’ spazji 
 Fetħiet għal taraġ 
 Spazji vojta fejn l-erja, inkluż il-ħajt tal-

perimetru, hija akbar minn 0.25 m2. 

Oġġetti 
separati 

Għandhom jiġu rrappurtati separatament: 
 gallariji,  
 gallariji mgħottija, u  

Għandhom jiġu rrappurtati separatament: 
 Attiċi, sulari taħt l-art u kantini 
 Gallariji u verandi f’użu esklussiv 
 Garaxxijiet magħluqin 

                                                           
Il-7Koalizzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kejl tal-Proprjetà, l-Istandards Internazzjonali tal-Kejl tal-Proprjetà: Binjiet ta’ Uffiċċji, 
Novembru 2014 u Binjiet residenzjali, Settembru 2016 
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 artijiet imtarrġa fuq il-bejt li jintużaw 
esklussivament 

 Limiti taż-żoni tal-użu 

 

Parametru tad-deskrizzjoni tal-bini 4.3: Il-firxa tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu vvalutati u s-
sistema ta’ kategorizzazzjoni użata 

Għall-konsistenza, il-bini għandu jiġi definit f’termini ta’ firxa minima ta’ partijiet tal-bini u elementi assoċjati li huma 
magħmulin minnhom.  Dawn huma stabbiliti fi Tabella 11.  Il-prodotti tal-kostruzzjoni li huma akkwistati u installati 
minn okkupanti tal-bini huma esklużi mill-ambitu ta’ studju.   

Tabella 11. Il-firxa minima tal-partijiet u tal-elementi tal-bini tal-Livell(i)8 

Partijiet tal-bini Elementi tal-bini relatati 
Qoxra (substruttura u sovrastruttura) 

Pedamenti 
(sottostruttura) 

Piles 
Kantini 
Ħitan li jirfdu 

Qafas strutturali li jirfed 
tagħbija 

Qafas (travi, kolonni u ċangaturi) 
Sulari ta’ fuq 
Ħitan esterni 
Gallariji 

Elementi li ma jerfgħux 
tagħbija 

Ċangatura tat-terran 
Ħitan interni, diviżorji u bibien 
Turġien u rampi 

Faċċati 
Sistemi ta’ ħitan esterni, mezzi ta’ kisi minn barra ta’ bini u dell 
Aperturi tal-faċċata (inklużi t-twieqi u l-bibien esterni) 
Żebgħat, kisi rfinituri u kisi (l-ewwel passata) ta’ barra 

Saqaf 
Struttura 
Protezzjoni kontra l-elementi tat-temp 

Faċilitajiet ta’ parkeġġ 
’Il fuq mill-art u taħt l-art (fl-erja ta’ madwar il-bini u l-għoti ta’ servizzi lill-okkupanti tal-bini) 
9 

Ewlenin (fittings, tagħmir u servizzi) 

Aċċessorji u tagħmir 

Fittings sanitarji 
Armarji, gwardarobbi u uċuħ ċatti (fejn ipprovduti fi proprjetà residenzjali) 
Soqfa  
Finituri tal-ħajt u tas-soqfa   
Kisi tal-art u finituri  

Sistema tat-tidwil 
integrata 

Fittings tat-tidwil  
Sistemi ta’ kontroll u sensuri 

Sistema tal-enerġija 
Impjant tat-tisħin u distribuzzjoni 
Impjant tat-tkessiħ u distribuzzjoni 
Ġenerazzjoni u distribuzzjoni tal-elettriku 

Sistema ta’ ventilazzjoni 
Unitajiet tal-immaniġġjar tal-arja  
Xogħol fuq sistemi ta’ tubazzjoni (ductwork) u distribuzzjoni 

Sistemi sanitarji 

Distribuzzjoni tal-ilma kiesaħ 
Distribuzzjoni tal-ilma sħun 
Sistemi tat-trattament tal-ilma 
Sistema tad-drenaġġ 

Sistemi oħrajn Liftijiet u skali mobbli 

                                                           
8 Adattat minn: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) u BRE (2016) 
9 Jekk is-sehem tal-parkeġġ tal-karozzi taħt l-art (erja utilizabbli flimkien mal-erja tat-traffiku) jammonta għal aktar minn 25 % tal-erja totali ta’ 
art utli, l-erja tat-traffiku tal-parkeġġ ta’ taħt l-art trid titnaqqas mill-erja totali ta’ art utli. 
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Installazzjonijiet għat-tifi tan-nar 
Installazzjonijiet ta’ komunikazzjoni u sigurtà 
Installazzjonijiet tat-telekomunikazzjoni u tad-data 

Xogħlijiet esterni 

Utilitajiet 
Konnessjonijiet u devjazzjonijiet 
Substazzjonijiet u tagħmir 

Tfassil ta’ pajsaġġi 
Pavimentar u kisi iebes ieħor 
Sisien, railings u ħitan 
Sistemi tad-drenaġġ 
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