
DOCUMENTS A PRESENTAR AMB L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

 

 

Criteris obligatoris 

 

Criteri 1: 

- Contracte amb l’empresa de subministrament elèctric o factura en què 

s’indiqui la naturalesa de la font d’energia i el percentatge d’electricitat 

subministrada procedent de fonts d’energia renovable. 

o 

- Declaració de l’empresa de subministrament elèctric en què hi consti la 

naturalesa de la font d’energia i el percentatge d’electricitat 

subministrada procedent de fonts d’energia renovable (model pàgina 12 

del l’informe d’avaluació). 

 

Criteri 7: 

- Còpia del material informatiu1 a disposició dels hostes sobre la 

desconnexió de la calefacció i/o l’aire condicionat quan les finestres estan 

obertes. 

 

Criteri 10: 

- Còpia de les especificacions tècniques del sistema temporitzador per a 

les saunes elèctriques o bé, un informe redactat per personal tècnic 

qualificat (per exemple, el responsable del manteniment o instal�lació del 

sistema) on es descriu el sistema instal�lat i evidencia la conformitat amb 

el criteri. 

 

Criteri 12: 

- Documentació que evidencia que hi ha instal�lats reductors de cabals i 

airejadors per tal d’aconseguir un cabal inferior als 12 l/min de les 

aixetes i regadores de dutxa. 

 

Criteri 13: 

- Còpia del material informatiu1 a disposició dels hostes sobre la 

col�laboració amb l’establiment en l’estalvi d’aigua. 

 

 

                                                 
1 Si el material informatiu és comú per varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 



Criteri 14: 

- Còpia del material informatiu1 a disposició de l’hoste sobre la política de 

no llençar els residus al vàter. 

 

Criteri 16: 

- Còpia del programa de formació en es destaca la cobertura de la 

reparació de les fuites. 

- Una còpia del material informatiu1 que s’ofereix als hostes convidant-los 

a informar al personal sobre les fuites que detectin. 

 

Criteri 17: 

- Còpia del material informatiu1 que s’ofereix als hostes on s’indica la 

següent informació: 

o Informació sobre la política ambiental de l’allotjament turístic en 

quant al canvi de tovalloles; 

o Invitació als hostes a contribuir a respectar la política ambiental i 

a acceptar el canvi de tovalloles i llençols només si així ho 

demanen. 

 

Criteri 19 i 20: 

- Documentació acreditativa de l’existència de connexió al clavegueram. 

 

Criteri 23: 

- Llista dels receptacles que s’ofereixen als hostes per a la recollida de 

residus. 

- Còpia del material informatiu1 que es lliura als hostes sobre la recollida 

selectiva de residus. 

 

Criteri 24: 

- Còpia del procediment on es descriu com es gestionen els residus 

perillosos. 

 

Criteri 25: 

- Còpia del procediment de gestió dels residus de l’allotjament turístic en 

el qual es descriu com es classifiquen i gestionen aquests residus2. 

 

                                                 
1
 Si el material informatiu és comú per varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 

2 En cas que el procediment a adjuntar sigui el mateix que el del criteri 24, sempre i quan s’indiqui 
expressament en aquest document, no caldrà que es torni a adjuntar. 



Criteri 29: 

- Còpia del material informatiu1 pel que fa a: 

o Informació sobre el transport públic o el transport privat col�lectiu 

de la zona. 

o Informació sobre el transport públic o el transport privat 

col�lectiu. 

o Invitació als hostes, sempre que sigui possible, a fer servir el 

transport col�lectiu. 

 

 

Criteris opcionals 

 

Criteri 46: 

- Documentació tècnica on consta una descripció del sistema instal�lat per 

poder regular la temperatura individualment a cada habitació. 

 

Criteri 51: 

- Per a cadascun dels equips d’eficiència energètica classe A: còpia de les 

especificacions tècniques o bé, un informe redactat per personal 

qualificat (per exemple, el responsable del manteniment, instal�lació o 

venda dels equips) que evidencia que els equips són de classe A. 

 

Criteri 53: 

- Informe redactat per personal tècnic qualificat (per exemple, el 

responsable de la instal�lació o manteniment del sistema) on consta una 

descripció de desconnexió instal�lat a les habitacions. 

 

Criteri 54: 

- Informe redactat per personal tècnic qualificat (per exemple, el 

responsable de la instal�lació o manteniment del sistema) on consta una 

descripció del sistema de desconnexió instal�lat dels llums exteriors. 

 

Criteri 60: 

- Còpia de les especificacions tècniques o document equivalent que 

evidencia que les aixetes permeten una regulació precisa i ràpida de la 

temperatura de l’aigua i també del cabal. 

 

 



Criteri 61: 

- Còpia de les especificacions tècniques o document equivalent que 

evidencia que les dutxes de les cuines i de l’exterior incorporen un 

sistema que interromp el flux d’aigua automàticament després d’un 

temps determinat o si no s’utilitzen. 

 

Criteri 71: 

- Rebut dels tèxtils/mobiliari expedit per les associacions pertinents. 

- Descripció de la gestió duta a terme per l’associació dels materials 

lliurats. 


