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Introducció 
 
Aquest document conté els impresos de control necessaris per a poder valorar la conformitat 
amb els criteris ambientals definits per la Decisió de la Comissió, de 14 d’abril de 2003, per 
la qual s’estableixen els criteris ambientals per a la concessió de l’Etiqueta ecològica 
comunitària als serveis d’allotjament turístic i, per tant, per a obtenir l'Etiqueta ecològica de la 
Unió Europea per a la categoria d’allotjaments turístics. 
 
En la Decisió de la Comissió abans esmentada, es fixa per a cadascun dels criteris 
ambientals, la documentació necessària per a la seva avaluació, que es tracta 
majoritàriament, d’autodeclaracions del sol·licitant, acompanyades generalment, de 
documentació tècnica complementària. Aquestes declaracions del sol·licitant poden ser de 
conformitat amb el criteri o d’inaplicabilitat quan el criteri per algun motiu no pot ser aplicable 
a l’establiment. 
 
Així aquest document es divideix en dos apartats: el primer relatiu a les dades del sol·licitant 
i de l'allotjament turístic, i el segon relatiu a les diferents declaracions del sol·licitant respecte 
el compliment dels criteris, les quals indiquen quan es necessari la documentació tècnica a 
adjuntar.  
 
El sol·licitant ha d’emplenar ambdós apartats i adjuntar la documentació tècnica requerida. 
Posteriorment, el sol·licitant ha de demanar a una entitat col·laboradora acreditada pel 
Departament de Medi Ambient1 que verifiqui la conformitat amb els criteris. Així, l’entitat 
col·laboradora ha de verificar que l’establiment hagi emplenat adequadament els impresos i 
hagi adjuntat la documentació necessària per a cada criteri. Igualment, realitzarà una 
inspecció in situ, per tal d’avaluar el compliment dels requisits. L’entitat estendrà un informe 
de verificació en el qual avaluarà la sol·licitud i, com a prova de conformitat, signarà i 
segellarà cadascun dels fulls d’aquest document que hagin estat emplenats per 
l’establiment. 
 
Finalitzat el procés de verificació, l’establiment ja pot sol·licitar l’Etiqueta ecològica 
presentant aquests documents conjuntament amb l’imprès de sol·licitud2 a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental, com a Organisme Competent, pot fer 
comprovacions addicionals sobre les dades presentades i no acceptaran declaracions 
amb una antiguitat superior als sis mesos respecte de la data de sol·licitud. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Podeu consultar el llistat d’entitats col·laboradores a la pàgina web següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/entitats_colaboradores.htm 
2 Trobareu el model sol·licitud a la pàgina web següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/distintiu_solicitud.htm 
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Apartat 1 – Detalls de l’establiment  
 

Nom de l'establiment   Holtel Meliá Girona 

NIF A-07232861 

Adreça C/Barcelona, 112 

Municipi i comarca Girona, Girona 

Codi postal 17003 

Telèfon 972400500 Fax 972243233 

Modalitat d’establiment 
(establiment hoteler, RCP, etc.)  

Establiment hoteler 

Número de signatura 
(atorgat pel Dep de Comerç, 
Turisme i Consum) 

XXXXX 

Nombre d’habitacions 111 

Capacitat d’allotjament 222 

Període d’obertura Tot l'any 

Any d’obertura 1988 

Nombre anual de 
pernoctacions 

43717 

 

Enumereu els serveis oferts a l’establiment: 

 Cafeteria i/o bar 

 Restaurant  

 Aire condicionat 

 Piscina descoberta 

 Piscina coberta 

 Sauna 

 Altres equipaments esportius 
(especifiqueu-los) 

Gimnas 

 

 Jardí 

 Granja 

 Bugaderia (intern) 

 Bugaderia (subcontractat) 

 Garatge a l’edifici 

 Zona d’aparcament extern 

 Altres (especifiqueu-los) 

      

      

 

Està ubicat en un espai inclòs en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural)?  

                Sí                                                        No 
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Apartat 2 – Declaracions del sol·licitant 
 
Compromís del sol·licitant 
 
 
Com a sol·licitant de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea, declaro que entenc i accepto les 
disposicions del Reglament de la CE núm. 1980/2000 relatiu a un sistema d’etiquetatge 
ecològic comunitari i declaro que tinc coneixement del contracte model que han de signar el 
sol·licitant de l’ecoetiqueta i la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
Si la meva sol·licitud és acceptada, em comprometo a garantir que el/s servei/s compliran en tot 
moment amb els criteris de l’Etiqueta ecològica per a la categoria d’allotjaments turístics i em 
faig responsable de fer-ne un ús correcte i adequat. 
 
Igualment, declaro que el/s servei/s especificat/s en aquesta sol·licitud: 
 
1. són conformes a la legislació actual vigent a Catalunya; 
2. són conformes a les exigències sanitàries, de seguretat i de conservació del medi ambient 
segons la legislació vigent a Catalunya; 

3. no són establiments relacionats amb la salut de les persones i dels animals; 
4. disposen de la corresponent autorització per exercir l'activitat i compleixen la legislació vigent 
allà on estan ubicats; 

 
Finalment, em comprometo també a: 
 
 - pagar els preus públics corresponents que el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
determini, 

 - notificar immediatament a la Direcció General de Qualitat Ambiental qualsevol modificació 
relativa al/s serveis/s designat/s anteriorment. 

 
 
Lloc i data, Girona XX/XX/XX 
 
 
 
 
 
Signatura                                                                                       Segell de l'empresa 
 
La persona que signa ha de ser la mateixa que signa l’imprès de sol·licitud 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 1 

Text del criteri: Almenys el 22% de l’electricitat procedirà de fonts d’energia renovables3 que 
s’ajustin a les definides en la Directiva 2001/77/CE.4 

 

 

Electricitat procedent de fonts renovables  
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 1 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

� L'establiment no té accés a fonts d'energia renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
3 D’acord amb la Directiva 2001/77/CE, s’entén com a fonts d’energies renovables les fonts d’energia 
renovables no fòssils (energia eòlica, solar, geotèrmica, de les onades, mareomotriu i hidràulica, biomassa, gasos 
de l’abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs). 
4 Si desitgeu consultar el text complet de qualsevol disposició legislativa de la Unió Europea, podeu fer-ho 
mitjançant el portal EUR-lex (http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html). 
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 ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 1 

Text del criteri: Almenys el 22% de l’electricitat procedirà de fonts d’energia renovables5 que 
s’ajustin a les definides en la Directiva 2001/77/CE. 

 

 

Electricitat procedent de fonts d’energia renovables (FER)  
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 1 amb la situació següent: 
 
 Almenys el 22% de l'electricitat emprada per l'establiment procedeix de fonts d'energia 
renovable. Adjunto el document a) o el document b) que figuren a la pàgina següent. 

 
 L'electricitat màxima procedent de fonts d'energia renovable que les empreses de 
subministrament elèctric poden proveir a l'establiment és inferior al 22%. Adjunto els 
documents a) o document c) que figuren a la pàgina següent. 

 
 L'autoproducció6 d'electricitat a l'establiment és d'almenys el 22% del consum anual 
d'electricitat global. Adjunto el document d) que figura a la pàgina següent. (nota: podeu 
complir el criteri 39) 

 
 L'autoproducció d'electricitat a l'establiment no assoleix el 22% del consum anual global 
d'electricitat, però equival al      ____________%. 
El percentatge d'electricitat restant procedent de fonts d'energia renovable es contracta a 
un proveïdor d'energia procedent de FER. 
Adjunto el document d) i el document a) o el document b) que figuren a la pàgina 
següent. 

 
 
 

 

 

 

_________________________________       ___________ 
 Signatura del sol·licitant      Data 
 

                                                 
5 D’acord amb la Directiva 2001/77/CE, s’entén com a fonts d’energies renovables les fonts d’energia 
renovables no fòssils (energia eòlica, solar, geotèrmica, de les onades, mareomotriu i hidràulica, biomassa, gasos 
de l’abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs). 
6 L'autoproducció d'energia en aquest context s'entén com a: la producció d'energia originada en el mateix 
recinte de l'allotjament turístic. Per exemple, mitjançant pannells fotovoltaics, aerogeneradors, etc. 
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Documents 

 

A) 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; 

 

B) 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 (vegeu-ne un model a la pàgina següent); 

 

C) Declaració de l'empresa de subministrament elèctric esmentant la naturalesa de la font 
d'electricitat i el percentatge d'electricitat procedent de fonts d'energia renovable, i en què hi 
consti que el percentatge subministrat és el màxim percentatge possible d'electricitat 
procedent de FER que es pot subministrar (vegeu-ne un model a la pàgina següent); 

 

D) Declaració realitzada per personal tècnic qualificat (responsable del manteniment o de la 
instal·lació) o document equivalent en què hi consti la naturalesa de la font emprada i el 
percentatge d'autoproducció d'electricitat assolit per l'establiment respecte del consum anual 
global (vegeu-ne un model a la pàgina següent). 
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Model de declaració de l'empresa de 
subministrament elèctric sobre el 

subministrament elèctric procedent de FER  

Criteri núm. 1 

 
En virtut d'aquest document declaro que la nostra empresa 
subministra a l'establiment____Hotel Meliá 
Girona_____________ electricitat generada a partir de fonts 
d'energia renovable. 

La naturalesa d'aquestes fonts renovables d'electricitat és: 
� Eòlica;  
� Solar; 
� Geotèrmica; 
� De les ones; 
� Mareomotriu; 
� Hidràulica; 
� Biomassa; 
� Gasos d'abocador; 
� Gasos i biogasos de l'estació depuradora  
� Cogeneració d'electricitat i calor7. 

El percentatge d’electricitat procedent de FER subministrat és ____% 

El percentatge màxim d'electricitat procedent de FER  que l'empresa 
pot subministrar és 100__________%. 

_____________________                               __________ 

Signatura del proveïdor d'energia    Data 

                                                 
7 La cogeneració per si mateixa no és una FER, però per raó de l'eficàcia amb la qual produeix 
energia, en aquest context és considerada tan positiva per al medi ambient com la producció 
d'energia a través de fonts renovables. Sovint, les centrals de producció termoelèctrica 
combinada utilitzen fonts renovables. 

Model de declaració del tècnic sobre 
l'electricitat procedent de les fonts 
d'energia renovable produïdes en 

l'allotjament turístic 

Criteri núm. 1 

 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment 
     __________________________ té instaurat un sistema 
d'autoproducció d'electricitat procedent de fonts d'energia 
renovable. 

 

La font d'autoproducció d'electricitat és: 

� Eòlica;  

� Solar; 

� Altres _     _____________________________ 

 

El percentatge de l'electricitat que l'establiment autoprodueix és 
del      ________% del consum anual d'electricitat.  

 

_______________________   _________ 

Signatura del tècnic                                                   Data 
.  
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 2 

Text del criteri: El carbó no s’utilitzarà com a font d’energia ni tampoc el gasoil amb un 
contingut de sofre superior al 0,2%. 

 

Carbó i olis pesants 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 2 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

- L'establiment no disposa de sistema de calefacció independent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

_________________________________       ___________ 
 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 2 

Text del criteri: El carbó no s’utilitzarà com a font d’energia ni tampoc el gasoil amb un 
contingut de sofre superior al 0,2%. 

 

 
Carbó i olis pesants 
 
 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 2 
 
 
 
Declaro que la naturalesa de l'energia utilitzada (excepte l'electricitat no calorífica) de 
l'establiment és: 

 

 Gas 

 Oli pesant amb un contingut en sofre inferior al 0,2%; 

 Solar (nota: podeu complir el criteri opcional núm. 39); 

 Cogeneració d'electricitat i calor (nota: podeu complir el criteri opcional núm. 43); 

 Electricitat emprada per al funcionament d'una bomba de calor (nota: permet complir el 
criteri opcional núm.  44);  

 Altres      __________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 
 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 3 

Text del criteri: Almenys el 22% de l’electricitat emprada per a escalfar les habitacions i 
l’aigua per a usos sanitaris procedeix de fonts d'energia renovable8 que s’ajustin a les 

definides a la Directiva 2001/77/CE. 

 

Electricitat per a calefacció 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 3 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent:  

 

 

   L'establiment no disposa de sistema de calefacció elèctric independent; 

 

i/o 

 

   L'establiment no té accés a electricitat procedent de fonts d'energia renovable . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
8 D’acord amb la Directiva 2001/77/CE, s’entén com a fonts d’energies renovables les fonts d’energia 
renovables no fòssils (energia eòlica, solar, geotèrmica, de les onades, mareomotriu i hidràulica, biomassa, gasos 
de l’abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs). 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 3 

Text del criteri: Almenys el 22% de l’electricitat emprada per a escalfar les habitacions i 
l'aigua per a usos sanitaris procedeix de fonts d'energia renovable9 que s’ajustin a les 

definides a la Directiva 2001/77/CE. 

 

Electricitat per a calefacció 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm.310 amb la situació següent: 
 
 Almenys el 22% de l'electricitat emprada per l'establiment per a la calefacció de les 
habitacions i l'aigua per a usos sanitaris procedeix de fonts d'energia renovable. Adjunto 
el document a) o el document b) que figuren a la pàgina següent. 

 
 El percentatge d'electricitat màxima procedent de fonts d'energia renovable per a la 
calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua destinada a usos sanitaris que les 
empreses de subministrament elèctric poden proveir a l'establiment és inferior al 22%. 
Adjunto el document a) o el document c) que figuren a la pàgina següent. 

 
 L'autoproducció d'electricitat a l'establiment és almenys del 22% del consum anual 
d'electricitat global emprat en la calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua 
destinada a usos sanitaris. Adjunto document d) que figura a la pàgina següent. 

 
 L'autoproducció d'electricitat a l'establiment no assoleix el 22% del consum anual global 
d'electricitat, però equival al      _______________%. 
El percentatge d'electricitat restant procedent de fonts d'energia renovable es contracta a 
un proveïdor d'energia procedent de FER. 
Adjunto el document d) i el document a) o el document b) que figuren a la pàgina 
següent. 

 
Així mateix, declaro que l’establiment a més de l’electricitat, utilitza per a la calefacció de les 
habitacions i l’escalfament de l’aigua destinada a usos sanitaris la següent/s font/s d’energia: 
     _____________________________________. 
 
 
 
 
 
_________________________________       ___________ 
 Signatura del sol·licitant               Data 

                                                 
9 D’acord amb la Directiva 2001/77/CE, s’entén com a fonts d’energies renovables les fonts d’energia 
renovables no fòssils (energia eòlica, solar, geotèrmica, de les onades, mareomotriu i hidràulica, biomassa, gasos 
de l’abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs). 
10 Com que el criteri número 1 es refereix al mateix % d’electricitat procedent de FER, es compleixen 
simultàniament els dos criteris si el proveïdor és el mateix. 
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Documents  

 

A) 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 per a la calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua destinada 
a usos sanitaris: 

 

B) 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 (vegeu-ne un model a la pàgina següent). 

 

C) 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 i en què consti que el percentatge subministrat és el màxim percentatge possible 
que es pot subministrar. (vegeu-ne un model a la pàgina següent). 

 

D) Declaració realitzada per personal tècnic qualificat (responsable del manteniment o de la 
instal·lació) o document equivalent en què es faci constar la naturalesa de l'electricitat 
emprada i el percentatge d'autoproducció d'electricitat assolit per l'establiment respecte del 
consum anual global per a la calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua 
destinada a usos sanitaris (vegeu-ne el model a la pàgina següent). 
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Model de declaració del proveïdor d'energia 
sobre el subministrament elèctric procedent 

de fonts d'energia renovable  

Criteri núm. 3 

En virtut d'aquest document declaro que la nostra empresa 
subministra a l'establiment 
     _______________________________________ 
l'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovable 
emprada per a la calefacció de les habitacions i l'escalfament 
de l'aigua destinada a usos sanitaris. 

La naturalesa d'aquestes fonts renovables d'electricitat és: 
� Eòlica;  
� Solar; 
� Hidràulica 
� Cogeneració d'electricitat i calor11. 
� Altres      ___________________________ 
El percentatge de l'electricitat global que l'empresa subministra 
a l'establiment és del      ________%  

El percentatge màxim d'electricitat procedent de recursos 
renovables que l'empresa pot proveir és del 
     __________%. 

____________________    __________ 

Signatura del proveïdor d'energia   Data 

                                                 
11 La cogeneració per si mateixa no és una FER, però per raó de l'eficàcia 
amb la qual produeix energia, a l'efecte d'aquest document ha estat 
considerada tan positiva per al medi ambient com la producció d'energia a 
través de fonts renovables. Sovint, les centrals de producció termoelèctrica 
combinada utilitzen fonts renovables. 

Model de declaració del tècnic sobre el 
sistema instaurat a l'allotjament per a la 
producció d'electricitat procedent de fonts 

d'energia renovable  

Criteri núm. 3 

 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment 
     ____________________________ té instaurat un 
sistema d'autoproducció d'electricitat a partir de fonts d'energia 
renovable per a la calefacció de les habitacions i l'escalfament 
de l'aigua destinada a usos sanitaris. 

 

La font de l'autoproducció d'electricitat és: 

� Eòlica;  

� Solar; 

� Altres      ______________________________ 

 

El percentatge de l'electricitat que l'establiment genera és del 
     ________% del consum anual d'electricitat per a la 
calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua 
destinada a usos sanitaris.  

_________________________    __________ 

Signatura del tècnic     Data 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 4 

Text del criteri: El rendiment de tota caldera nova adquirida en el període de validesa de 
l’Etiqueta ecològica, serà com a mínim, del 90% mesurat d’acord amb la Directiva 

92/42/CEE del Consell, de 21 de maig o, en el cas de les calderes a les que no s’aplica 
aquesta Directiva, d’acord amb les corresponents normes i reglamentacions de productes. 

 
 

Eficiència de la caldera nova 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 4 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 L'establiment no disposa de cap caldera; 

 

o 

 

 En el moment de la sol·licitud, l'establiment no té prevista l'adquisició de cap caldera. 

 

 
 

De totes maneres, declaro que si en el termini de validesa de l'Etiqueta ecològica de la UE, 
adquireixo una caldera, els requisits mínims de rendiment seran del 90%, segons el criteri 
núm. 4, i notificaré aquest fet a la Direcció General de Qualitat Ambiental i enviaré un 
informe tècnic o document equivalent (per exemple, còpia de les especificacions tècniques 
de la caldera) que acrediti la conformitat del criteri. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 4 

Text del criteri: El rendiment de tota caldera nova adquirida en el període de validesa de 
l’Etiqueta ecològica, serà com a mínim, del 90% mesurat d’acord amb la Directiva 

92/42/CEE del Consell, de 21 de maig o, en el cas de les calderes a les que no s’aplica 
aquesta Directiva, d’acord amb les corresponents normes i reglamentacions de productes. 

 

Eficiència de la caldera nova 
 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 4. 
 
 
Declaro que: 

 La caldera/s està/n inclosa/es en l'espectre d'aplicabilitat de la Directiva 92/42/CEE12 pel 
que fa als requisits d'eficiència per a calderes d'aigua calenta alimentades amb 
combustibles líquids o gasosos, i que compleix l'esmentada Directiva. 

 La caldera està exclosa de l'espectre de la Directiva 92/42/CEE i compleix les normes i 
els reglaments sobre l'eficiència del producte. 

 

 

Adjunto una còpia de les especificacions tècniques de la caldera o bé, un informe redactat 
per personal tècnic qualificat (per exemple, el responsable del manteniment de la caldera) 
on s'indica el tipus de caldera13 i el seu rendiment, segons consta en la Directiva 92/42/CEE 
o en altres normes i reglaments que siguin aplicables pel que fa al rendiment de la caldera.  
 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
12 L’article 3 de la Directiva exclou les calderes següents: calderes d’aigua calenta alimentades amb diferents 
combustibles entre els quals hi hagi combustibles sòlids; equips de preparació instantània d’aigua calenta 
sanitària; calderes dissenyades per ser alimentades amb combustibles de propietats sensiblement diferents a les 
característiques dels combustibles líquids i gasosos que es comercialitzen normalment (gasos residuals 
industrials, biogàs, etc.) cuines i aparells dissenyats per escalfar principalment el local on estan instal·lats i que 
subministren igualment, però amb caràcter accessori, aigua calenta per la calefacció central i d’ús sanitari. 
 
13 Els tipus de calderes indicats a la Directiva 92/42/CEE són els següents: caldera estándard, caldera de baixa 
temperatura, caldera de condensació de gas; cal indicar qualsevol altre tipus de caldera que no estigui inclòs en la 
Directiva. 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 5 

Text del criteri: Tota instal·lació d’aire condicionat adquirida durant el termini de validesa de 
l’Etiqueta ecològica pertanyerà almenys, a la classe B d’eficiència energètica definida a la 

Directiva 2002/31/CE o tindrà un rendiment equivalent. 

 

Aparells d’aire condicionat nous 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 5 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa d'una de les situacions 
següents: 

 

 L’establiment no disposa de cap sistema d’aire condicionat inclòs en l’àmbit d’aplicabilitat 
de la Directiva 2002/31/CE14. 

 

o 

 

 En el moment de la sol·licitud, l'establiment no té prevista l'adquisició de cap sistema 
d'aire condicionat que estigui inclòs en l'àmbit d'aplicabilitat de la Directiva 2002/31/CE. 

 

 

 

De totes maneres, declaro que si en el termini de validesa de l'Etiqueta ecològica de la UE, 
adquireixo un aire condicionat inclòs en la Directiva 2002/31/CE notificaré aquest fet a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i enviaré un informe tècnic o document equivalent 
que acrediti la conformitat del criteri. 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
14 S’exclou de l’àmbit de la Directiva 2002/31/CE els sistemes que: 
- puguin emprar fonts d'energia diferents a l'electricitat procedent d'una xarxa elèctrica 
- siguin aire-aigua 
- siguin aigua-aigua 
- tinguin una potència de refredament superior a 12 kW. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 5 

Text del criteri: Tota instal·lació d’aire condicionat adquirida durant el termini de validesa de 
l’Etiqueta ecològica pertanyerà almenys, a la classe B d’eficiència energètica definida a la 

Directiva 2002/31/CE o tindrà un rendiment equivalent. 

 

 

Aparells d’aire condicionat nous 
 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 5 pel que fa a l'eficiència energètica dels 
sistemes d’aire condicionat amb la situació següent: 
 

 

 Disposo del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 

o 

 

 Adjunto una còpia de les especificacions tècniques de l’aparell o bé, un informe redactat 
per personal tècnic qualificat (per exemple, el responsable del manteniment, venta o 
instal·lació del sistema d’aire condicionat) on s'indica que és de baix consum, de classe 
B o equivalent, conforme al criteri núm. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 6 

Text del criteri: Totes les finestres de les habitacions tindran un grau adequat d’aïllament 
tèrmic segons el clima local i un grau apropiat d’aïllament acústic. 

 

Aïllament de finestres 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 6, conforme a una de les situacions següents: 
 
 
 
 Declaro que les finestres de l'habitació estan aïllades amb doble vidre o sistema similar. 

 

o 

 

 Declaro que les finestres de les habitacions no estan aïllades. Adjunto un informe tècnic 
redactat per un especialista, on s’explica com es garanteix l'aïllament tèrmic i acústic; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 7 

Text del criteri: Si la calefacció i l’aire condicionat no es desconnecten automàticament quan 
s’obren les finestres, cal aconsellar als clients que les tinguin tancades quan funcioni la 

calefacció o l’aire condicionat. 

 

Desconnexió de la calefacció i/o l'aire condicionat  
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 7 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 En el moment de la sol·licitud, l'establiment no disposa de calefacció ni aire condicionat; 

 

o 

 

 L'establiment disposa d'un sistema de desconnexió automàtica de la calefacció i/o l'aire 
condicionat quan les finestres estan obertes (nota: podeu complir el criteri núm. 49).    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 7 

Text del criteri: Si la calefacció i l’aire condicionat no es desconnecten automàticament quan 
s’obren les finestres, cal aconsellar als clients que les tinguin tancades quan funcioni la 

calefacció o l’aire condicionat. 

 

Desconnexió de la calefacció i/o l'aire condicionat  
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 7. 
 
 
 
Adjunto una còpia del material informatiu15  a disposició dels hostes sobre la desconnexió de 
la calefacció i /o l'aire condicionat quan les finestres estan obertes.16 

 

Així mateix, indico en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data
                                                 
15 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
16 Podeu consultar els models de fulls informatius i pictogrames desenvolupats pel Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 8 

Text del criteri: Si els llums de les habitacions no es desconnecten automàticament, cal 
informar als clients que cal apagar-les abans d’abandonar l’habitació. 

 

Desconnexió dels llums 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 8 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 

� L'establiment disposa d'un sistema de desconnexió automàtica dels llums quan els 
hostes surten de l'habitació (nota: podeu complir el criteri núm. 53).    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.8 

Text del criteri: Si els llums de les habitacions no es desconnecten automàticament, cal 
informar als clients que cal apagar-les abans d’abandonar l’habitació. 

 
 
Desconnexió dels llums 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 8. 
 
 
 
Adjunto una còpia del material informatiu17  a disposició dels hostes sobre la desconnexió 
dels llums en sortir de l'habitació18. 

 

Així mateix, indico en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
17 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
18 Podeu consultar els models de fulls informatius i pictogrames desenvolupats pel Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 9 

Text del criteri:  

a) En el termini d’un any a partir de la data de sol·licitud de l’Etiqueta almenys un 60% de 
totes les bombetes seran de classe A d’eficiència energètica definida a la Directiva 
98/11/CE. 

b) En el termini d’un any a partir de la data de sol·licitud de l’Etiqueta almenys un 80% de les 
bombetes enceses més de 5 hores seran de classe A d’eficiència energètica definida a la 
Directiva 98/11/CE. 

Aquest criteri no s’aplica a les bombetes que, per les seves característiques, siguin 
impossible de substituir per bombetes de baix consum. 

 

Bombetes de baix consum 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 9 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

� L'establiment no disposa de bombetes que puguin ser substituïdes per bombetes de 
baix consum de classe A.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració d'intenció de conformitat Criteri núm. 9 

Text del criteri:  

a) En el termini d’un any a partir de la data de sol·licitud de l’Etiqueta almenys un 60% de 
totes les bombetes seran de classe A d’eficiència energètica definida a la Directiva 
98/11/CE. 

b) En el termini d’un any a partir de la data de sol·licitud de l’Etiqueta almenys un 80% de les 
bombetes enceses més de 5 hores seran de classe A d’eficiència energètica definida a la 
Directiva 98/11/CE. 

Aquest criteri  no s’aplica a les bombetes que, per les seves característiques, siguin 
impossible de substituir per bombetes de baix consum. 

 

Bombetes de baix consum 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 9. 
 
� Declaro que substituiré en el termini d’un any des de la data de la sol·licitud, les 

bombetes que no siguin de baix consum per les seves equivalents de classe A, 
sempre que les característiques físiques de les instal·lacions ho permetin, donant 
prioritat a les bombetes que romanguin enceses més de 5 hores al dia, tenint present 
que al final d’aquest termini cal arribar als objectius següents: 

- Almenys un 60% de totes les bombetes seran de classe A. 

- Almenys un 80% de les bombetes situades en llocs que és probable que estiguin 
enceses més de 5 hores diàries siguin de classe A. 

� Declaro que en el termini d’un any presentaré a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental la declaració de conformitat amb el criteri núm. 9 (veure pàgina següent). 

 

El nombre total de bombetes de l'allotjament que no són de baix consum és 252_______. 

El nombre total de bombetes de baix consum (classe A) de l'allotjament és 1727________. 

El percentatge de bombetes de baix consum (classe A) de l’allotjament és  87%________. 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 9 

Un any després de la concessió de l'Etiqueta ecològica de la UE 

 
Bombetes de baix consum 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 9. 
 
L'establiment compleix les condicions següents: 
� Almenys el 60% de les bombetes amb els accessoris d'il·luminació adequats són de 

baix consum i de classe A. 

• El nombre total de bombetes de l'establiment que no són de baix consum és 
252__________. 

• El nombre total de bombetes de l'establiment  que són de baix consum (Classe A) 
és 1727________________. 

• El percentatge de bombetes de classe A de l'establiment és del 87 _________% 

� Almenys el 80% de les bombetes que romanen enceses més de 5 hores al dia són 
de baix consum i de classe A.  

• El nombre total de bombetes de l'establiment que no són de baix consum i que 
romanen enceses més de 5 hores al dia és 33_______________. 

• El nombre total de bombetes de l'establiment de baix consum (classe A) que 
romanen enceses més de 5 hores al dia és 316_______________.  

• El percentatge de bombetes de classe A que romanen enceses més de 5 hores al 
dia a l'establiment és del 90%_________ 

 

Observacions: En el cas de no haver assolit els percentatges requerits, realitzeu-ne una 
explicació raonada dels motius així com, efectueu una proposta per els següents quatre 
anys de validesa de l’atorgament. 

     _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data
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ENERGIA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 10 

Text del criteri: Totes les saunes elèctriques disposaran d’un sistema temporitzador. 

 

Sistema temporitzador a la sauna elèctrica 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 10 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 

- L'establiment no disposa de sauna elèctrica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm. 10 

Text del criteri: Totes les saunes elèctriques disposaran d’un sistema temporitzador. 

 

 

Sistema temporitzador a la sauna elèctrica 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 10. 
 
 
 
 

Adjunto una còpia de les especificacions tècniques del sistema 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.  
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 Signatura del sol·licitant      Data 
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de Qualitat Ambiental  
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08029 Barcelona 
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Fax 93 419 76 30 
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AIGUA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 11 

Text del criteri: L’establiment comunicarà la seva disposició a canviar de font de 
subministrament de l’aigua, si es demostra que la font d’aigua que s’està emprant té 

repercussions sobre el medi ambient. 

 

Origen de l'aigua 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 11 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 

� L'establiment només rep aigua de la xarxa de distribució. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  
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08029 Barcelona 
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AIGUA Declaració de conformitat  Criteri núm. 11 

Text del criteri: L’establiment comunicarà la seva disposició a canviar de font de 
subministrament de l’aigua, si es demostra que la font d’aigua que s’està emprant té 
repercussions sobre el medi ambient. 

 

 
Origen de l'aigua 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 11. 
 
 
 
 
Declaro que en el cas que es demostri que la font d’aigua que s’està emprant actualment 
produeix danys ambientals, canviaré la meva font de subministrament de l’aigua.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm. 12 

Text del criteri: El cabal de totes les aixetes i les regadores de dutxa no superarà els 12 
litres/minut.  

 

 

Cabal d'aigua de les aixetes i les regadores de dutxa 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 12. 
 
 
 
La/les mesura/es que s'han adoptat per complir el criteri són una o més de les que 
s'indiquen a continuació: 

 

 instal·lació de reductors de cabal (amb sistema mesclador d’aire i altres mecanismes); 

 instal·lació de reductors de pressió a l'inici de la canonada de l'establiment; 

 cap mesura (per exemple, perquè la pressió de l'aigua ja és inferior a 12 litres/minut); 

 altres: 
     _____________________________________________________________. 

 

 

Adjunto la documentació que evidencia la conformitat amb el criteri. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm. 13 

Text del criteri: Als lavabos de l’establiment hi haurà informació als clients sobre com 
contribuir a l’estalvi d’aigua. 

 

 

Estalvi d'aigua en les aixetes i les regadores de dutxa dels lavabos 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 13, amb la situació següent: 
 
 
 Disposo del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 
o 

 
 Adjunto una còpia del material informatiu19  a disposició dels hostes sobre la col·laboració 
amb l'establiment en l'estalvi d'aigua20.  Declaro que aquesta informació és visible als 
lavabos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
19 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
20 Podeu consultar els models de fulls informatius i pictogrames desenvolupats pel Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  
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08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm. 14 

Text del criteri: Tots els lavabos disposaran d’una paperera i es demanarà  als clients que no 
llencin els residus al vàter.  

 

 
Papereres als lavabos 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 14. 
 
 
 
Adjunto una còpia del material informatiu21  a disposició de l’hoste. Així mateix, declaro que 
aquesta informació és visible als lavabos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
21 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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AIGUA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm. 15 

Text del criteri: El urinaris han de tenir una cisterna manual o automàtica de manera que no 
es descarreguin simultàniament més de cinc cisternes. 

 

Descàrrega de la cisterna dels urinaris 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 15 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 

 No hi ha urinaris a l'establiment. 

 Hi ha menys de cinc urinaris a l’establiment. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
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de Qualitat Ambiental  
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm. 15 

Text del criteri: El urinaris han de tenir una cisterna manual o automàtica de manera que no 
es descarreguin simultàniament més de cinc cisternes. 

 
 
Descàrrega de la cisterna dels urinaris 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 15. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm. 16 

Text del criteri: S’instruirà al personal a comprovar diàriament les fuites visibles i es prendran 
les mesures adequades en cas necessari. Cal convidar els hostes a informar el personal 

sobre les fuites que detectin. 

 

Fuites 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 16. 
 
 
Adjunto els següents documents: 
 
� una còpia del programa de formació on es destaca la cobertura de la reparació de les 

fuites. 

i 

� una còpia del material informatiu22 que s’ofereix als hostes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data

                                                 
22 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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AIGUA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm.17 

Text del criteri: Cal informar els hostes sobre la política ambiental de l'establiment, segons la 
qual els llençols i les tovalloles es canviaran quan el client ho sol·liciti o bé, per defecte, un 
cop per setmana en els allotjaments de fins a tres estrelles i dos cops per setmana en els de 
més de tres estrelles. 

 

Canvi de llençols i tovalloles 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 17 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 L'establiment no ofereix llençols ni tovalloles; 

 L’establiment no canvia els llençols i les tovalloles dels hostes amb més d’una 
pernoctació o ho fa amb la freqüència estipulada per defecte en el criteri;  

 L’establiment està adherit a un sistema de qualitat. Indiqueu quin és aquest sistema i la 
política en quant al canvi de llençols i tovalloles implantada. (La Direcció General de 
Qualitat Ambiental valorarà la conformitat amb el criteri) 

     __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.17 

Text del criteri: Cal informar els hostes sobre la política ambiental de l'establiment, segons la 
qual els llençols i les tovalloles es canviaran quan el client ho sol·liciti o bé, per defecte, un 
cop per setmana en els allotjaments de fins a tres estrelles i dos cops per setmana en els de 
més de tres estrelles. 

 
 
Canvi de llençols i tovalloles 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 17. 
 
Així mateix, adjunto una còpia del material informatiu23 que s'ofereix als hostes, on s'indica la 
següent informació24:  

• informació sobre la política ambiental de l'allotjament turístic en quant al canvi de 
tovalloles; 

• invitació als hostes a contribuir a respectar la política ambiental i a acceptar el canvi 
de tovalloles i llençols només si així ho demanen.  

 

Faig constar que la informació és visible a les habitacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
23 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
24 Podeu consultar els models de fulls informatius i pictogrames desenvolupats pel Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge següent: 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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AIGUA Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm.18 

Text del criteri: Les plantes i els jardins s'han de regar, normalment, al matí o al vespre, quan 
el sol no és fort, allà on les condicions regionals i climàtiques ho aconsellen. 

 

Reg de plantes i jardins 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 18 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 L'establiment no disposa de zones verdes a l'aire lliure; 

 L'establiment està situat en un indret en el qual les condicions climàtiques no són les més 
idònies per complir el criteri. 

 Especifiqueu-ne els motius: 
     _____________________________________________  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 



Generalitat de Catalunya 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.18 

Text del criteri: Les plantes i els jardins s'han de regar, normalment, al matí o al vespre, quan 
el sol no és fort, allà on les condicions regionals i climàtiques ho aconsellen. 

 

 

Reg de plantes i jardins 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 18. 
 
 
 

A continuació es descriu el sistema i la freqüència de reg de les plantes: 

El reg es realitza amb mànega de dispersió aproximadament cap a les 8 del vespre cada 
dia, excepte a l'agost que també es realitza un reg a primera hora del matí, sempre i quan no 
s'hagi pogut aprofitar l'aigua de pluja natural. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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Departament de Medi Ambient 
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Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

46 

 

AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.19 
i 20 

Text del criteri: Les aigües residuals han de ser tractades abans del seu abocament definitiu 
ja sigui mitjançant una instal·lació pròpia de l'establiment o una infrastructura prevista en el 
Pla de Sanejament de Catalunya. 
 
 

 

Aigües residuals 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 19 i 20. 
 
 
Adjunto un dels documents següents: 
 
� Documentació acreditativa de l’existència de connexió al clavegueram;  

o 

� Autorització d’abocament de les aigües residuals (en el cas d’abocaments a llera 
pública); 

o 

� Documentació acreditativa conforme no existeix abocament (en cas de fossa 
estanca): ha d’incloure una memòria explicativa on es descrigui la fossa, la 
freqüència de buidat, els comprovants. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.21 

Text del criteri: Els desinfectants s'han d'utilitzar només allà on siguin necessaris per complir 
els requisits legals d'higiene. 

 

Desinfectants 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 21. 
 
 
A continuació indico la freqüència i lloc d’ús dels desinfectants. 
 
S'utilitzen als banys comuns i de les habitacions a la neteja que es realitza diàriament. 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.22 

Text del criteri: S’instruirà al personal a no sobrepassar les quantitats recomanades de 
detergents i desinfectants indicades a l'envàs. 

 

Formació del personal sobre l'ús de detergents i desinfectants 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 22. 
 
 
 
A continuació detallo el programa de formació al personal en quant a ús i dosificació dels 
detergents i desinfectants. 
Tema 1: Introducció 
Tema 2: Objectius 
Tema 3: Efectes dels tòxics a l'organisme 
Tema 4: Coneixement dels productes de neteja més habituals 
Tema 5: Ús responsable i respectuós amb el medi dels detergents i desinfectants. 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

49 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.23 

Text del criteri: Es posaran a disposició dels hostes els contenidors adequats per tal que 
puguin classificar els residus segons el sistema de recollida instaurat a l’establiment. A més 
a més, a les habitacions hi ha d'haver informació sobre la recollida selectiva en la qual es 

convidi als hostes a classificar els residus. 

 

Separació de residus per part dels hostes 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 23. 
 
 
Adjunto els següents documents: 
 

 

� una llista dels receptacles que s'ofereixen als hostes per a la recollida de residus; 

i 

� una còpia del material informatiu25 que es lliura als hostes sobre la recollida selectiva 
de residus,  

 
Així mateix indico, en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
25 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.24 
Text del criteri: El personal ha de classificar els residus perillosos tal com s'indica a la llista 
de la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, i les seves posteriors modificacions26, i es 
gestionaran de manera apropiada. Els residus perillosos inclouen tòners, tintes, equips de 
refrigeració, piles i productes farmacèutics. 

 

 

Residus perillosos 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 24. 
 
Els següents residus perillosos són consumits a l'establiment: 

 Dissolvents; 

 Àcids; 

 Àlcalis; 

 Productes fotoquímics (productes químics fotogràfics i material de processament); 

 Pesticides (insecticides, herbicides i similars); 

 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri; 

 Olis minerals i grasses; 

 Pintures, tints, adhesius i resines que tinguin algun pictograma de perillositat; 

 Detergents que tinguin algun pictograma de perillositat; 

 Preparats farmacèutics, medicaments i compostos veterinaris; 

 Bateries i altres cèl·lules elèctriques; 

 Material d'ús domèstic (equips que continguin CFC, equips elèctrics o electrònics que 
continguin substàncies perilloses); 

 Fusta que tingui substàncies perilloses; 

 Altres      __________________________________________________________ 

 

Adjunto una còpia del procediment on es descriu com es gestionen aquests residus i tindré a 
disposició de l’administració la documentació que acredita que gestiono correctament els 
residus perillosos. 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
26 Vegeu l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, (BOE 43, 19.02.02). 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.25 
Text del criteri: El personal ha de classificar els residus en les categories acceptades per 
l'ens local competent. Si l'ens local competent no ofereix servei de recollida selectiva, 
l'establiment li ha d’expressar per escrit la seva voluntat de classificar els residus i la seva 
preocupació per la manca del servei de recollida selectiva.  

 

 
 
Separació dels residus (no perillosos) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 25. 
 
 

Adjunto una còpia del procediment de gestió dels residus de l'allotjament turístic en el qual 
es descriu com es classifiquen i gestionen aquests residus27;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
27 En cas que el procediment a adjuntar sigui el mateix que el del criteri 24, sempre i quan ho indiqueu 
expressament en aquest document, no caldrà que el torneu a adjuntar.  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

53 

 

RESIDUS Declaració d’inaplicabilitat Criteri núm.26 

Text del criteri: Si l'ens local competent en matèria de residus no ofereix recollida de residus 
a l'establiment o a les rodalies, l'establiment ha de garantir el transport dels seus residus fins 
al centre adequat, reduint al màxim el transport. 

 
 
Transport de residus 
 
En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 26 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 
 
 
 
 
� Les autoritats locals recullen els residus a prop de l’establiment. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

54 

 

RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.26 

Text del criteri: Si l'ens local competent en matèria de residus no ofereix recollida de residus 
a l'establiment o a les rodalies, l'establiment ha de garantir el transport dels seus residus fins 

al centre adequat, reduint al màxim el transport. 

 
 
Transport de residus 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 26. 
 
 

 

Adjunto una còpia del procediment de gestió dels residus on consta una descripció de com 
s’efectua aquesta gestió (emplaçament de la deixalleria, gestors de residus, mitjà de 
transport, distàncies, etc.)28. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
28 En cas que el procediment a adjuntar sigui el mateix que el del criteri 24 i/o 25, sempre i quan ho indiqueu 
expressament en aquest document, no caldrà que el torneu a adjuntar. 
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RESIDUS Declaració d’inaplicabilitat Criteri núm.27 
Text del criteri: Tret que ho exigeixi la llei, no s'han d’utilitzar a les habitacions o restaurants 
cap dels productes no retornables següents: 
- articles de tocador "individuals" o "d'un sol ús" (com ara xampú, sabó, barrets de dutxa, 

etc.), 
- tasses, plats i coberts. 

 

Productes no retornables 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 27 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 L'establiment no subministra articles de tocador ni plats ni tasses ni coberts d’un sol ús; 

 L’establiment està adherit a un sistema de qualitat. Indiqueu quin és aquest sistema i les 
exigències en quant a l’ús de productes no retornables a les habitacions o restaurants. 
(La Direcció General de Qualitat Ambiental valorarà la conformitat amb el criteri) 

     __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.27 

Text del criteri: Tret que ho exigeixi la llei, no s'han d’utilitzar a les habitacions o restaurants 
cap dels productes no retornables següents:  
- articles de tocador "individuals" o "d'un sol ús" (com ara xampú, sabó, barrets de dutxa, 

etc.), 
- tasses, plats i coberts. 

 

 
Productes no retornables 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 27. 
 
 
 
A continuació indico les alternatives emprades:  
Ús de dispensadors recarregables. A les dutxes i banyeres hi ha instal·lats tres dispensadors: 
un amb gel de dutxa, un altre amb xampú i un últim amb suavitzant per al cabell. Al lavabo  
un dispensador de sabó de mans. Per els altres productes que s’ofereixen a les habitacions 
com són els barrets de banys, estris de manicura i netejador de sabates, s'ha creat un servei de 
sol·licitud d’aquests productes. És a dir, informar al client de què si necessita aquests 
productes els pot sol·licitar de manera gratuïta a la recepció de l’establiment. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.28 

Text del criteri: Cal habilitar una zona de no fumadors als espais comuns. 

 

 

Prohibició de fumar als espais públics  
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 28. 
 
 
Indico a continuació el nombre d'espais on no és permès fumar així com en quin lloc de 
l'establiment estan situats. 
Està prohibit fumar en tot l'hotel, excepte a la sala de televisió. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.29 

Text del criteri: Hi ha d'haver informació disponible per als hostes i el personal sobre la 
manera d’arribar a l'establiment i a altres destinacions locals amb transport públic. Si no hi 
ha transport públic adequat, cal oferir informació sobre altres mitjans de transport 
respectuosos amb el medi ambient. 

 

 

Transport públic 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 29. 
 
 
 Disposo del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 
o 

 
 Adjunto una còpia del material informatiu29 pel que fa a:  

 
� informació sobre el transport públic (trens i autobusos) o el transport privat col·lectiu 

(autobusos privats) que comunica amb l'establiment des de les destinacions properes 
més importants; 

 
� informació sobre el transport públic o el transport privat col·lectiu de la zona; 
 
� invitació als hostes, sempre que sigui possible, a fer servir el transport col·lectiu.  
 
Així mateix, indico en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
29 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat  

Text del criteri: Els sol·licitants que disposin d’un sistema de gestió ambiental inscrit al 
registre EMAS o certificat segons la norma ISO 14001, compleixen automàticament els 
criteris generals obligatoris de la gestió indicats a continuació (criteris del 30 al 36 ambdós 
inclosos). En aquest cas, els mitjans de control de la conformitat amb els criteris obligatoris 
de gestió són el registre EMAS o el certificat ISO 14001. 

Tingueu en compte que, encara que l'establiment disposi d’un sistema de gestió 
ambiental, ha de complir el Criteri núm. 37 sobre la informació que figura a l'Etiqueta 
ecològica. 

Així mateix, en cas que es disposi d’un sistema de gestió ambiental (EMAS o ISO 
14001), és recomanable que la conformitat amb els criteris de l'etiquetatge ecològic de 
la UE hi figuri com un dels principals objectius ambientals.. 
 

PER ALS SOL·LICITANTS QUE DISPOSIN D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix íntegrament la secció de gestió de l'etiquetatge ecològic de la 
UE per una o de les dues situacions següents:  
 

L'establiment: 

 
 està inscrit al registre EMAS (sistema d'ecogestió i ecoauditoria); 

 

 és titular del certificat EN ISO 14001. Adjunto una còpia del certificat ISO 14.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

Aneu al criteri núm. 37 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.30 

Text del criteri: Cal fer el manteniment i les reparacions de tots els equipaments30 utilitzats 
per oferir el servei d'allotjament turístic conforme a les disposicions legals, quan sigui 
necessari i exclusivament per personal qualificat. 

El director de l'establiment ha de tenir un certificat realitzat pel tècnic corresponent i referent 
a cadascun dels equips on indiqui la freqüència amb la qual la llei exigeix dur a terme les 
comprovacions de manteniment. 

 

 
Manteniment general i reparacions 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 30. 
 
 
 
Adjunto un llistat en el qual hi consten els diferents equips i les persones o empreses 
encarregades del seu manteniment. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
30 En aquest criteri no s’inclouen les calderes ja que el seu manteniment ja es recull en el criteri 31. 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració d'inaplicabilitat Criteri núm.31 

Text del criteri:  

a) Almenys un cop l’any o amb més freqüència si així ho exigeixen les disposicions legals o 
si és necessari, es realitzarà el manteniment i revisió de les calderes per tècnics qualificats, 
seguint les normes nacionals i les del CEI o d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 

b) Un cop l'any, cal comprovar que es compleixen els nivells de rendiment definits en la 
Directiva 92/42/CEE, a la legislació nacional o a les indicacions del fabricant i que les 
emissions estan dins dels límits legals. Si les comprovacions de manteniment demostren 
que no es compleixen aquestes condicions, cal prendre les mesures adients immediatament. 

 

 

Manteniment i reparació de les calderes 
 

En virtut d'aquest document declaro que el criteri núm. 31 no és aplicable a l'establiment pel 
qual sol·licito l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a causa de la situació següent: 

 

 

 

� L'establiment no disposa de caldera. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

_________________________________       ___________ 

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.31 

Text del criteri:  

a) Almenys un cop l’any o amb més freqüència si així ho exigeixen les disposicions legals o 
si és necessari, es realitzarà el manteniment i revisió de les calderes per tècnics qualificats, 
seguint les normes nacionals i les del CEI o d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 

b) Un cop l'any, cal comprovar que es compleixen els nivells de rendiment definits en la 
Directiva 92/42/CEE, a la legislació nacional o a les indicacions del fabricant i que les 
emissions estan dins dels límits legals. Si les comprovacions de manteniment demostren 
que no es compleixen aquestes condicions, cal prendre les mesures adients immediatament. 

 
Manteniment i reparació de les calderes 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix ambdues parts del criteri núm. 31, amb la situació següent: 
 
 Disposo del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 
o 

 
 Detallo la informació següent:  

 
La caldera o calderes instaurades a l'establiment són les següents: 
 Caldera normal 
 Caldera de baixa temperatura 
 Caldera de condensació de gas 
 Altres: especifiqueu-los       ______________________________ 

 
Segons els requisits legals i/o les necessitats, el pla de manteniment és el 
següent: 
 Un cop a l'any 
 Més sovint (especifiqueu la freqüència):      ______________________________ 

 
Durant el servei de manteniment, es comprova: 
 Rendiment 
 Altres (especifiqueu-los):      ___________________________________ 
 Altres (especifiqueu-los)       ___________________________________ 

 
El nom de l'empresa/empreses/persones responsables del manteniment és (són) :  
      _______________________________________________________________ 

 
 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant       Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.32 

Text del criteri: La direcció ha de tenir una política ambiental i elaborarà un programa d'acció 
per garantir-ne l'aplicació. 

El programa d'acció s’establirà cada dos anys i ha d'identificar els objectius ambientals 
relatius a l'energia, l'aigua, els productes químics i els residus, tenint en compte els criteris 
opcionals. Ha d'identificar a la persona responsable de la gestió ambiental de l'establiment, i 
dels responsables de prendre les mesures necessàries per assolir els objectius. Cal 
convidar els hostes a presentar les seves queixes i suggeriments, que caldrà tenir en 
compte. 

 

Establiment de la política i el programa d'acció 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 32. 
 
 
Adjunto la documentació següent: 
 
 
� Còpia de la política ambiental de l'establiment; 

i 

� Procediment d’avaluació de les observacions i queixes dels hostes; 

i 

� programa d'acció per a l'aplicació de la política ambiental, incloent els objectius 
relatius a l'energia, l'aigua, els productes químics i els residus. 

 
 
El programa d'acció s'elabora cada dos anys i la documentació està disponible per a la 
inspecció in situ. 

 
 
 
 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.33 

Text del criteri: L'establiment ha d’oferir al personal informació i formació, inclosos 
procediments escrits o manuals, per garantir l'aplicació de les mesures ambientals i perquè 
prenguin més consciència sobre comportaments més respectuosos amb el medi ambient. 
Cal oferir formació adequada als nous treballadors en el termini d'un mes a partir de l'inici de 
la seva feina i a tot el personal, com a mínim, un cop l'any. 

 

Formació del personal 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 33. 
 
 
Adjunto una còpia del programa de formació, així com el calendari i el llistat d’assistència del 
darrer curs. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

66 

 

SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.34 

Text del criteri: L'establiment ha d’oferir als hostes, inclosos els participants en conferències, 
informació sobre la seva política ambiental, les mesures adoptades i l'etiqueta ecològica de 
la UE. La informació s’ha de facilitar als clients a la recepció sense que la demanin, i es 
col·locaran en llocs visibles, especialment a les habitacions, cartells sol·licitant als hostes 
que ajudin a aconseguir els objectius ambientals.  

 

Informació als hostes 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 34. 
 
 
Adjunto el material informatiu a disposició dels hostes31, que cobreix els aspectes següents: 
 
 
� política ambiental de l’establiment i algunes de les principals accions realitzades per 

minimitzar l’impacte ambiental;  

� informació sobre l'Etiqueta ecològica de la UE; 

� invitació als hostes a col·laborar amb l'establiment.  

 

Així mateix, indico en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
31 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.35 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d’establir procediments per a la recollida i control de 
les dades sobre consum energètic general (kWh), consum elèctric (kWh), energia emprada 
per a calefacció (kWh) i consum d'aigua (litres). 

Les dades s'han de recollir de cada factura, o almenys un cop cada tres mesos, i també 
s'han d'expressar com a consum per pernoctació i per m2 de superfície interior. 

L'establiment ha d’enviar anualment aquesta informació a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

 

 
Dades sobre el consum energètic i el consum d'aigua 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 35. 
 
 
Adjunto els procediments instaurats per a la recollida de la informació sol·licitada i notifico 
les dades del darrer any, tenint en compte que cal expressar-les també en termes de 
consum per pernoctació i per m2 de superfície interior. 
 
 
 S'adjunten  /    No s'adjunten les dades relatives al criteri corresponents al darrer any. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.36 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d’establir procediments per a la recollida i control de 
les dades sobre consum de productes químics (grams de producte sec) i el volum de residus 
produïts (litres i/o kg de residus sense classificar). 

Les dades s'han de recollir almenys cada sis mesos i també s'han d'expressar com a 
consum o producció per pernoctació i per m2 de superfície interior.  

L'establiment ha d’enviar anualment aquesta informació a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental  

 

 
Dades de consum de productes químics i producció de residus 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 36. 
 
 
Adjunto els procediments que inclouen la recollida de la informació en relació als productes 
químics consumits (detergents, desinfectants, etc.) i el volum de residus generats. Així 
mateix, notifico les dades possibles. 
 
 

 

 S'adjunten  /   No s'adjunten les dades relatives al criteri corresponents als darrers sis 
mesos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració d’intenció conformitat Criteri núm.37 

Text del criteri: La segona casella de l'Etiqueta ecològica32 ha de contenir el text següent: 

- Es prenen mesures per estalviar aigua i energia 
- Es prenen mesures per reduir la quantitat de residus. 

- Respectuós amb el medi ambient. 
(Veure figura 1) 

 

Informació que figura a l'Etiqueta ecològica  
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 37. 
 
Declaro que respectaré les normes gràfiques de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea. 

 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
32 Per tal de facilitar l’ús de l’Etiqueta, en el moment d’atorgament de l’Etiqueta ecològica, la Direcció General 
de Qualitat Ambiental lliurarà a l’establiment un CD amb les normes gràfiques que inclou les diferents versions 
del logotip.  

ES-CAT/025/XXX 

1. Es  prenen mesures per 

estalviar aigua i energia 

 

2. Es prenen mesures per 

reduir la quantitat de 

residus 

 

3. Respectuós amb el medi 

ambient. 

Quadre 1 

Quadre 1

Quadre 2 
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CRITERIS OPCIONALS 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.38 

Text del criteri: L'establiment ha de tenir una instal·lació 
fotovoltaica o un generador d’energia eòlica que subministri o 
pugui subministrar, com a mínim, un 20 % del consum elèctric 
global anual. 

Punts 
aconseguits___ 

 
 
Generació d'electricitat fotovoltaica i eòlica (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 38. 
 
La sortida potencial d'electricitat del sistema és       ________________ kWh/any 
 
 
La sortida real d'electricitat del sistema és        ________________ kWh/any 
 
 
El percentatge que representa respecte el consum global és del      ___________. 
 
 
Adjunto documentació tècnica on consta una descripció del sistema fotovoltaic o eòlic, la 
capacitat de generació d'electricitat real i potencial, així com la seva aplicació. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.39 

Text del criteri: Com a mínim el 50 % del total d'energia utilitzada 
per a la calefacció de les habitacions o l'escalfament de l'aigua per 
a usos sanitaris ha de procedir de fonts d'energia renovables. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Calefacció procedent de fonts d'energia renovable (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 39. 
 
 
El consum d'energia per a la calefacció de les habitacions i l'escalfament de l'aigua 
destinada a usos sanitaris procedent de fonts d'energia renovable  és       _________ 
kWh/any. 
 
 
El consum energètic total de l'establiment per a la calefacció de les habitacions i 
l'escalfament de l'aigua destinada a usos sanitaris és :      ________________kWh/any. 
 
 
El percentatge que representa respecte el consum global és del      ___________. 
 
 
Adjunto documentació tècnica on consta una descripció del sistema i el % de consum que 
representa respecte del consum global d’energia per la calefacció de les habitacions i 
escalfament de l’aigua destinada a usos sanitaris.   
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.40 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha de tenir una caldera de 
quatre estrelles tal com es defineix en l'article 6 de la Directiva 
92/42/CE. 

Punts 
aconseguits___ 

 

 

Eficiència energètica de la caldera  (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 40. 
 
 
 
 
 
 
Adjunto còpia de les especificacions tècniques de la caldera o bé, un informe redactat per 
personal tècnic qualificat (per exemple, el responsable del manteniment de la caldera) que 
evidencia la conformitat amb el criteri. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

76 

 

ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.41 

Text del criteri: La caldera pertanyerà a la classe 5 de la norma EN 
297 prA3, que regula les emissions d'NOx, i ha d'emetre menys de 
70 mg NOx/kWh. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Emissions d'NOx de la caldera  (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 41. 
 
 
 
Les emissions d'NOx de la caldera són les següents:      ______mg d'NOx/ kWh. 
 
 
 
 

Adjunto una còpia de les especificacions tècniques de la caldera que evidencien la 
conformitat amb el criteri o bé, un informe redactat per personal tècnic qualificat (per 
exemple, el responsable del manteniment de la caldera, el proveïdor, etc.), on s’indica el 
tipus de caldera, les emissions de NOx i que evidencia la conformitat amb el criteri. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.42 

Text del criteri: La calefacció de l'establiment ha de ser 
subministrada per una instal·lació de calefacció urbana. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Calefacció urbana  (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 42. 
 
 
 
Adjunto un dels documents següents: 
 
� documentació on es posi de manifest l'existència d'una connexió amb el sistema de 

calefacció urbana; 
 

o 
 

� informe del proveïdor d'energia que acrediti la presència d'un sistema de calefacció 
urbana al qual l'establiment estigui connectat. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.43 

Text del criteri: Tota l'electricitat i la calefacció de l'establiment han 
de provenir d'una central combinada de calor i electricitat. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Producció combinada d'electricitat i calor  (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 43. 
 
 
 
Adjunto documentació tècnica sobre la central i on es demostra que es cobreix el consum 
íntegre anual de l'establiment.  
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.44 

Text del criteri: L'establiment ha de tenir una bomba de calor per la 
calefacció i/o l'aire condicionat. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Bomba de calor (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 44. 
 
 
 
 

Adjunto documentació tècnica sobre la bomba de calor en què s’indiquen les condicions 
operatives de la bomba.   
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.45 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha de tenir un sistema de 
recuperació de la calor per a una (1 punt) o dues (2 punts) de les 
categories següents: sistemes de refrigeració, ventiladors, 
rentadores, rentavaixelles, piscina o piscines, aigües residuals 
sanitàries. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Recuperació tèrmica (1 punt per categoria màxim 2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 45. 
 
 
 
 
 
 
Adjunto documentació tècnica on es descriu breument el sistema de recuperació tèrmica. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.46 

Text del criteri: A cada habitació s'ha de poder regular la 
temperatura individualment. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Termorregulació (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 46. 
 
 
 
 

Adjunto documentació tècnica on consta una descripció del sistema instal·lat. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.47 

Text del criteri: L'edifici ha de disposar d'un aïllament amb un 
rendiment superior als requisits mínims nacionals per garantir una 
reducció significativa del consum d'energia. 

Punts 
aconseguits___ 

 

 

Aïllament dels edificis existents (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 47. 
 
 

Adjunto un informe redactat per personal tècnic qualificat en el qual es descriu el tipus 
d’aïllament existent a l’establiment i els requisits mínims nacionals. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.48 

Text del criteri: El sistema d'aire condicionat pertanyerà a la classe 
A d’eficiència energètica, tal com s'estableix en la Directiva de la 
Comissió 2002/31/CE, de 22 de març de 2002, d'aplicació de la 
Directiva del Consell 92/75/CEE relativa a l'etiquetatge dels 
aparells d'aire condicionat. 

Aquest criteri no és aplicable als aparells que puguin utilitzar altres 
fonts d'energia, als aparells aire-aigua i aigua-aigua ni a les unitats 
amb una sortida (potencia de refrigeració) superior a 12 kW. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Aire condicionat  (1,5 punts) 
 
 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 48. 
 
 
 
Adjunto una còpia de les especificacions tècniques del sistema o bé, un informe redactat per 
personal tècnic qualificat (per exemple, el responsable del manteniment, instal·lació o venda 
del sistema) on s'indica que el sistema és de classe A conforme al criteri núm. 48.  
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.49 

Text del criteri: Hi ha d'haver un sistema automàtic que 
desconnecti l'aire condicionat quan s’obrin les finestres. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Desconnexió automàtica de l'aire condicionat (1 punt) 
 
 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea  compleix el criteri núm. 49.  

 

  

Adjunto un informe redactat per personal tècnic qualificat (per exemple, el responsable de la 
instal·lació, venda o manteniment del sistema) on consta una descripció del sistema de 
desconnexió instal·lat a l’establiment. 
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 Signatura del sol·licitant      Data 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

85 

 

ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.50 

Text del criteri: L'establiment s'ha de construir d'acord amb els 
principis de l'arquitectura bioclimàtica. 

Punts aconseguits 
(totals) _________ 

 

Arquitectura bioclimàtica (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 50 amb les mesures següents (almenys 6):  
 
CALEFACCIÓ NATURAL 
Les mesures s'adopten per maximitzar l'ús de la calefacció a partir del clima natural 

 exposició a la llum solar adequada de l'edifici a l'hivern; 
 l'establiment està adequadament arrecerat dels vents hivernals mitjançant 

mecanismes naturals (vegetació) o artificials; 
 posició idònia de les finestres per aprofitar el sol a l'hivern; 

 
LLUM NATURAL 
Es prenen les mesures adequades per aprofitar al màxim la llum natural 

les finestres estan ubicades de manera que, en un dia assolellat, els espais 
públics gaudeixin de llum natural almenys 8 hores al dia durant un període mínim de 
sis mesos a l'any; 
les finestres estan ubicades de tal manera que, en un dia assolellat, es disposa de 

llum natural almenys durant 8 hores al dia i durant un mínim de sis mesos a l'any en 
almenys el 50% de les habitacions; 
l'establiment no impedeix que els edificis adjacents aprofitin la llum natural; 

 
REFRIGERACIÓ NATURAL 
Es prenen les mesures adequades per aprofitar al màxim el refredament climàtic 
natural 

l'orientació adequada de l'establiment a l'ombra a l'estiu; 
l'exposició adequada de l'establiment a les brises estiuenques; 
l'ombreig adequat de les finestres amb elements naturals o artificials; 
la disposició idònia de les finestres, habitacions i passadissos per potenciar al 

màxim la ventilació natural; 
la instauració dels mecanismes adequats per traslladar l'aire dels llocs freds als 

càlids (per exemple, a través de sistemes de ventilació mecànica a les habitacions 
comunes que absorbeixen l'aire fred del soterrani); 

 
SOROLL  
Es prenen mesures per reduir la transmissió de soroll 

els espais públics disposen de protecció acústica per reduir la transmissió del 
soroll a altres parts de l'establiment; 
l'establiment està fet amb un material que redueix l'emissió de soroll a l'exterior; 
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 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ  
S'adopten mesures per augmentar l'ús de materials de construcció autòctons 

almenys una part important de les instal·lacions de l'establiment està construïda 
amb materials autòctons; 
almenys una part important de les instal·lacions de l'establiment està construïda 

amb material reciclat; 
s'han instaurat mesures per minimitzar la quantitat d'energia incorporada en els 

nous materials de construcció; 
 

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
Es prenen mesures per maximitzar la integració de l'allotjament en el paisatge 

segons l'indret, l'establiment està integrat en el paisatge; 
l'establiment fa servir vegetació autòctona (per exemple, un tipus de vegetació 

que no cal regar amb gaire freqüència); 
 
  

ALTRES (especifiqueu-les): 
     ______________________________________________ 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.51 

Text del criteri:  

a) (1 punt): tots els frigorífics de tipus domèstic han de ser de 
classe A d’eficiència energètica, d'acord amb la Directiva de la 
Comissió 94/2/CE, de 21 de gener de 1994, d'aplicació de la 
Directiva 92/75/CEE del Consell relativa a l'etiquetatge energètic 
dels refrigeradors i congeladors elèctrics i les seves combinacions i 
totes les neveres i els minibars com a mínim de classe C. 

b) (1 punt): tots els rentavaixelles de tipus domèstic han de ser de 
classe A d’eficiència energètica, tal com estableix la Directiva de la 
Comissió 97/17/CE, de 16 d'abril de 1997, d'aplicació de la 
Directiva 92/75/CEE del Consell relativa a l'etiquetatge energètic 
dels rentavaixelles. 

c) (1 punt): totes les rentadores de tipus domèstic han de classe A 
d’eficiència energètica, tal com estableix la Directiva de la 
Comissió 95/12/CE, de 23 de maig de 1995, d'aplicació de la 
Directiva 92/75/CEE del Consell relativa a l'etiquetatge energètic 
de les rentadores. 

d) (1 punt): com a mínim un 80 % de l'equipament d'oficina 
(ordinadors, monitors, faxs, impressores, escàners, 
fotocopiadores) han de tenir les condicions per ser incloses en el 
programa energy star d’acord amb el Reglament (CE) núm. 
2422/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de novembre 
de 2001, relatiu al programa d'etiquetatge energètic comunitari per 
a equipament d'oficina. 

Punts aconseguits 
(totals) _________ 

 

Frigorífics (1 punt), rentavaixelles (1 punt), rentadores (1 punt) i equipament d'oficina 
(1 punt) de baix consum 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 51 pel que fa a l'equip següent: 
 
 Totes les neveres domèstiques i tots els minibars; 

   
 Tots els rentavaixelles domèstics; 

 
 Totes les rentadores domèstiques; 

                            
 Almenys el 80% de l'equipament d'oficina.                                                 
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Adjunto per a cadascun dels equips que compleixen la normativa: còpia de les 
especificacions tècniques o bé, un informe redactat per personal tècnic qualificat (per 
exemple, el responsable del manteniment, instal·lació o venda dels equips) que evidencia la 
conformitat amb el criteri. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.52 

Text del criteri: Els frigorífics de la cuina estaran situats i regulats 
d’acord amb els principis d’estalvi energètic. 

Punts 
aconseguits___ 

 
Ubicació de la nevera (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 52. 
 
Les accions que es compleixen són almenys dues de les següents i se'n subministra una 
descripció detallada: 
 
 La nevera està allunyada o protegida de les fonts de calor, com per exemple el forn. 

Descripció: 
Es troba situada en una cambra independent. 
 
 
 
 
 Els tubs de refrigeració de la nevera es netegen minuciosament i de manera regular. 

Descripció: 
Els tubs de refrigeració es netegen un cop per setmana de forma molt curosa. 
 
 
 
 
 Hi ha mesures específiques per obrir la nevera el mínim de cops possible. 

Descripció: 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.53 

Text del criteri: S’instal·laran al 80% de les habitacions, dispositius 
automàtics que apaguin els llums quan els hostes surtin de 
l’habitació. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Desconnexió automàtica dels llums a les habitacions dels hostes (1 punt) 
 

 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 53. 

  

 Declaro que el sistema funciona en almenys el 80% de les habitacions.  

 

 

Adjunto un 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 a l’establiment. 
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ENERGIA Declaració de conformitat Criteri núm.54 

Text del criteri: Els llums exteriors no necessaris s'han d'apagar 
automàticament. 

Punts 
aconseguits___ 

 

 
Desconnexió automàtica dels llums exteriors (1 punt) 
 
 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 54. 

  

 

Adjunto un 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 a l’establiment. 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.55 

Text del criteri:  

a) (1,5 punts): l'aigua de la pluja s’ha de recollir i utilitzar per a 
usos no sanitaris i no potables. 

b) (1,5 punts): l'aigua reciclada es recollirà i utilitzarà per a usos 
no sanitaris i no potables. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Recollida de l'aigua de pluja (1,5 punts) i ús d'aigua reciclada (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 55 en quant a les següents accions 
encaminades a l'estalvi d'aigua: 
 
 recollida de l'aigua de pluja; 

   
 reciclatge de l'aigua. 

 
 
 
Adjunto documentació tècnica on consta una descripció detallada del sistema o sistemes i 
que demostra que la canalització de l'aigua potable i la no potable és separada, de manera 
que mai no es puguin barrejar. 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.56 

Text del criteri: El cabal mitjà de totes les aixetes, excepte la de la 
banyera, no ha de superar els 8,5 litres/minut. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Flux d'aigua procedent de les aixetes i les regadores de dutxa (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 56. 
 
L'establiment compleix el criteri a través de les següents accions: 
 
 ús de reductors de cabal d'aigua; 

 
 reducció de la pressió en origen; 

 
 altres      _______________________. 

 
 
Adjunto la documentació que evidencia la conformitat amb el criteri. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.57 

Text del criteri: Com a mínim un 80 % de les cisternes dels vàters 
han de tenir un consum de 6 litres o menys per descàrrega. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Descàrrega de la cisterna dels vàters (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 57. 
 
L'establiment compleix el criteri a través de les següents accions: 
 
 fa servir un sistema de descàrrega a les cisternes dels lavabos de pulsada curta-llarga i 

una descàrrega màxima de 6 litres; 
 
 instal·lació de sistemes manuals de descàrrega d'aigua amb retorn automàtic; 

 
 altres      _______________________. 

 
 
Adjunto la documentació que evidencia la conformitat amb el criteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.58 
Text del criteri: El consum d'aigua dels rentavaixelles [expressat en 
W (mesurat)] ha de ser inferior o igual al límit definit en la fórmula 
següent utilitzant el mateix mètode de mesura EN 50242 i el cicle 
de programa que l'escollit per a la Directiva 97/17/CE de la 
Comissió: 
W (mesurat) ≤ (0,625 × S) + 9,25, on: 
W (mesurat) = consum d'aigua mesurat del rentavaixelles en litres 
per cicle, arrodonit al primer decimal, 

S = nombre aplicable de serveis del rentavaixelles. 

Nota: Si l’aparell disposa de l’Etiqueta ecològica de la Unió 
Europea categoria de rentavaixelles, l’aparell compleix aquest 
criteri. 

Punts 
aconseguits___ 

 
 
Consum d'aigua del rentavaixelles (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 58. 
 
L'establiment compleix el criteri a causa de la situació següent: 
 
 el(s) rentavaixelles que hi ha a l'establiment tenen un consum que s'ajusta a l'indicat pel 
criteri: el rentavaixelles té una capacitat de      ____________ serveis i el seu consum 
d'aigua és      ________________ litres per cicle. 

 
 
 el(s) rentavaixelles que hi ha a l'establiment ha(n) rebut l'Etiqueta ecològica de la UE. 

 
 
Adjunto un dels documents següents: 
 
� Còpia de la documentació acreditativa que el rentavaixelles disposa de l’Etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. 
 

o 
 
� una còpia de les especificacions tècniques del rentavaixelles o bé, un informe 
redactat per personal qualificat (per exemple, el fabricant o proveïdor) que evidencia la 
conformitat amb el criteri. 
 
 
 
_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.59 

Text del criteri: Les rentadores utilitzades per l'establiment o el seu 
proveïdor de servei de bugaderia han d'utilitzar 12 litres d'aigua o 
menys per kg de càrrega, mesurada segons EN 60456:1999 
utilitzant el mateix cicle estàndard de cotó a 60 °C escollit per a la 
Directiva 95/12/CE. 

Punts 
aconseguits___ 

 
Consum d'aigua de la rentadora (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 59. 
 
L'establiment compleix el criteri amb la situació següent: 
 
 el consum de la/les rentadora/es que hi ha a l'establiment és el que requereix el criteri: la 
rentadora té una capacitat de càrrega de      ____________kg i el seu consum d'aigua 
és de      ________________ litres per cicle. 

 
 la/les rentadora/es que hi ha a l'establiment ha/n rebut l'Etiqueta ecològica de la UE; 

 
 les rentadores del servei de bugaderia subcontractat compleixen el criteri. 

 
 
 
 
 
Adjunto un dels documents següents: 
 
� Còpia de la documentació acreditativa que la/les rentadora/es disposa/en de 
l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea. 
 

o 
 

� una còpia de les especificacions tècniques de la/les rentadora/es, o bé un informe 
redactat per personal qualificat (per exemple, el fabricant o proveïdor) que evidencia la 
conformitat amb el criteri. 
 

 

 

 

  

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.60 

Text del criteri: Com a mínim el 80 % de les aixetes han de 
permetre una regulació precisa i ràpida de la temperatura de 
l'aigua i també del cabal. 

Punts 
aconseguits___ 

 
 
Flux de temperatura de l'aigua de l'aixeta (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 60. 
 
A continuació s'ofereix una descripció de la manera com l'establiment compleix el criteri: 
 
Les aixetes de l'establiment són de tipus monocomandament que permeten la regulació tant 
de la temperatura com del cabal de forma ràpida. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
Adjunto una còpia de les especificacions tècniques o document equivalent que evidencia la 
conformitat amb el criteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data



Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental  

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 

98 

 

AIGUA Declaració de conformitat Criteri núm.61 

Text del criteri: Les dutxes de les cuines i de l'exterior han 
d'incorporar un sistema que interrompi el flux d'aigua 
automàticament després d'un temps determinat o si no s’utilitzen. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Temporitzadors en les dutxes de les cuines i de l’exterior (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 61. 
 
A continuació s'ofereix una descripció de la manera com l'establiment compleix el criteri: 
 
Només funcionen quan es manté pressionada la dutxa. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Adjunto una còpia de les especificacions tècniques o document equivalent que evidencia la 
conformitat amb el criteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  

 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.62 

Text del criteri: Com a mínim el 80 % en pes dels detergents per 
rentar la vaixella a mà i/o els detergents per a rentavaixelles i/o 
detergents per a la bugada i/o els netejadors multiús emprats per 
l'establiment han de d’haver obtingut l'Etiqueta ecològica de la UE 
o una altra ecoetiqueta nacional o regional ISO de tipus I33 (per 
exemple, el distintiu de garantia de qualitat ambiental) 

(1 punt per cadascuna d'aquestes categories de detergents). 

Punts 
aconseguits___ 

 

 

Detergents (1 punt per tipus fins a 4 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 62. 
 
S'acredita la conformitat amb les següents categories de detergents: 
 
 detergents per a la vaixella (per rentar-la a mà),  

 detergents per a rentavaixelles,  

 detergents per a la bugada  

 netejadors multiús. 

  

Adjunto les dades següents: 
 
Detergent per a la vaixella (per rentar-la a mà). 
 
La quantitat per pes de detergent consumida l'any passat és 
     ____________________kg. 

La quantitat per pes de detergent amb Etiqueta ecològica consumida l’any passat és del 
     _____________%34 

L'Etiqueta ecològica del detergent és      ________________________35 

                                                 
33 Les etiquetes ecològiques tipus I (norma ISO 14024:1999) són aquells programes i desenvolupats per una 
tercera part independent, que utilitzen un segell o logotip per comunicar que el producte és ambientalment 
preferible en l'àmbit del sector d'aquell producte. Altres exemples d'aquests programes són: l’Àngel Blau 
alemany, el Cigne Blanc dels països escandinaus, etc. 
34 Aquest coeficient hauria de ser almenys del 80%. 
35 Si es tracta de l'etiquetatge ecològic de la UE o del distintiu de garantia de qualitat ambiental no caldrà fer cap 
comprovació addicional i, pel que fa a qualsevol altra etiqueta, és preferible comprovar amb la Direcció General 
de Qualitat Ambiental que es tracti d'un Etiqueta ecològica conforme al certificat EN ISO de Tipus I. 
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Detergents per a rentavaixelles,  
 
La quantitat per pes de detergent consumida l'any passat és 
     ____________________kg. 

La quantitat per pes de detergent amb Etiqueta ecològica consumida l’any passat és del 
     _____________%11 

L'Etiqueta ecològica del detergent és       ________________________12 

 
Detergents per a la bugada  

 
La quantitat per pes de detergent consumida l'any passat és 
     ____________________kg. 

La quantitat per pes de detergent amb Etiqueta ecològica consumida l’any passat és del 
     _____________%11 

L'Etiqueta ecològica del detergent és _     _______________________12 

 
Netejadors multiús 
 
La quantitat per pes de detergent consumida l'any passat és 
     ____________________kg. 

La quantitat per pes de detergent amb Etiqueta ecològica consumida l’any passat és del 
     _____________%11 

L'Etiqueta ecològica del detergent és      ________________________12 

 
 
Adjunto totes les factures pertinents dels detergents amb Etiqueta ecològica emprats l'any 
passat. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.63 

Text del criteri: Com a mínim un 50 % de la pintura o vernissos 
usats per pintar l’interior de l’allotjament turístic ha de tenir  
l'Etiqueta ecològica de la UE o altres ecoetiquetes nacionals o 
regionals EN ISO de tipus I36. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Pintures i vernissos d'interior (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 63. 
  
 
Adjunto les dades següents: 
 
 
La quantitat per pes de pintures i vernissos d'interior en el termini de validesa del criteri37 és 
de      ____________kg. 

La quantitat per pes de pintures i vernissos amb Etiqueta ecològica consumida l’any passat 
és del      _____________%38 

L'Etiqueta ecològica de les pintures i vernissos és      ________________________39 

 
 
 
Adjunto totes les factures pertinents de les pintures i els vernissos d'interior amb Etiqueta 
ecològica. 
 
 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
36 Les etiquetes ecològiques tipus I (norma ISO 14024:1999) són aquells programes i desenvolupats per una 
tercera part independent, que utilitzen un segell o logotip per comunicar que el producte és ambientalment 
preferible en l'àmbit del sector d'aquell producte. Altres exemples d'aquests programes són: l’Àngel Blau 
alemany, el Cigne Blanc dels països escandinaus, etc. 
37 La franja temporal considerada per a la validesa d'aquest criteri és de tres anys anteriors i un any posterior, en 
cas que es prevegi pintar l'interior de l'establiment en breu. 
38 Aquest coeficient hauria de ser almenys del 50%. 
39 Si es tracta de l'etiquetatge ecològic de la UE o el distintiu de garantia de qualitat ambiental, no caldrà fer cap 
comprovació addicional i, pel que fa a qualsevol altra etiqueta, és preferible comprovar amb la Direcció general 
Qualitat Ambiental que es tracti d'un etiquetatge ecològic conforme al certificat EN ISO de Tipus I. 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.64 

Text del criteri: La piscina ha d’estar equipada amb un sistema 
automàtic de dosificació que utilitzi la quantitat mínima de 
desinfectant necessària per obtenir els resultats higiènics 
adequats. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Dosificació del desinfectant de la piscina (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 64. 
  
El desinfectant que s'utilitza actualment a la piscina de l'establiment és: 

 

 clor 

 ozó 

 raigs ultraviolats 

 altres      _____________ 

 una combinació dels elements anteriors (especifiqueu-la): 
     _____________________ 

 
 
 
Segons els requisits mínims nacionals en quant a higiene, la quantitat adequada de 
desinfectant que cal emprar en la piscina és de      _______________mg/litre.  
 
 
 
Adjunto documentació tècnica on consta una descripció del sistema de dosificació instal·lat i 
evidencia la conformitat amb el criteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.65 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha de tenir procediments 
precisos per realitzar la neteja sense productes químics, per 
exemple mitjançant productes a base de microfibra o altres 
materials de neteja  no químics o activitats amb efectes similars. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Neteja mecànica (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 65. 
  
Els aparells de neteja mecànica que s'utilitzen a l'establiment són: 

 productes a base de microfibra 

 màquines de vapor d'aigua 

 altres      _______________ 

 altres      _______________ 

 altres      ________________ 
 
Els procediments per mitjà dels quals es duu a terme la neteja mecànica es descriuen a la 
taula i l'explicació següents. 
 

Aparell utilitzat Lloc de l'establiment 
netejat 

Freqüència de neteja 
(cops per setmana) 

 
      
 

 
      

 
      

 
      
 

 
      

 
      

 
      
 

 
      

 
      

 
      
 

 
      

 
      

 
 
 
 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SUBST. 
QUÍMIQUES 
PERILLOSES 

Declaració de conformitat Criteri núm.66 

Text del criteri: Les zones verdes s'han de gestionar sense utilitzar 
pesticides o segons els principis de l’agricultura ecològica, tal com 
s'estableix al Reglament del Consell (CEE) núm. 2092/91, de 24 
de juny de 1991, relatiu a la producció ecològica de productes 
agrícoles i la seva indicació en els productes agrícoles i 
alimentaris, i les seves posteriors modificacions, o bé, tal i com 
estableixi la legislació nacional o d’altres programes ecològics 
nacionals, si escau. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Zones verdes (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 66. 
  
Els pesticides que s'utilitzen a l'establiment són els següents: 

 especifiqueu-los      _______________ 

 especifiqueu-los      _______________ 

 especifiqueu-los      ________________ 

 cap 
 
 
A continuació, es descriu la gestió de les zones verdes duta a terme a l’establiment 
conforme al criteri 66:  
La zona ajardinada és molt reduïda i no els hi és necessari l'ús de cap tipus de pesticida. 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

  

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.67 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha de separar els residus 
orgànics (orgànics vegetals, 1 punt; orgànics de cuina, 1 punt) i 
garantir-ne el compostatge.  

Punts 
aconseguits___ 

 

Compostatge (fins a 2 punts: residus del jardí: 1 punt; residus de la cuina: 1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 67. 
  
L'establiment compleix el criteri pel que fa als següents tipus de compostatge: 

 residus orgànics de jardí 

 residus orgànics de cuina 
 
 

A continuació es descriu la manera com es duu a terme el compostatge:     

Els residus orgànics son recollits per les autoritats competents i es porten a la planta de 
compostatge. 
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.68 

Text del criteri: Tret que ho exigeixi la llei, no s’han d’oferir llaunes 
de begudes no retornables a cap de les zones sota la titularitat o 
sota gestió directa de l'establiment. 

Punts 
aconseguits___ 

 
 
Llaunes de begudes no retornables (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 68. 
 
Els tipus de llaunes de begudes que han estat substituïts per altres opcions es 
descriuen a la taula següent. 
 

Tipus de beguda Alternativa aplicada* 
Aigua 
 

      

Cervesa       
 

Refrescos       
 

            
 

      
 

      

      
 

      

 
 

Des d'un punt de vista de gestió, l'establiment ha substituït les llaunes de begudes no 
retornables per altres alternatives reutilitzables de la manera següent: 

 el distribuïdor automàtic només dispensa ampolles de vidre o plàstic 

 al bar només se serveixen ampolles de vidre o plàstic o beguda de barril40    

 altres:      __________________________________ 
   

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
40 Nota: si els refrescos, l'aigua i les ampolles de cervesa són reutilitzables, i hi ha procediments de reutilització 
instaurats, el criteri núm. 75 també es compleix  
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.69 

Text del criteri: Tret que ho exigeixi la llei, no s'utilitzaran productes 
amb embolcall  individual en els esmorzars. 

Punts 
aconseguits___ 

 
Embolcalls individuals dels esmorzars (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 69. 
 
Les racions individuals d’esmorzars que han estat substituïts per altres opcions es 
descriuen a la taula següent. 
 
Tipus de producte Alternativa aplicada 

Melmelades  
 

      

Mel       
 

Xocolata        
 

Formatge       
 

Mantegues       
 

Torradetes       
 

            
 

            
 

 

Des d'un punt de vista de gestió, l'establiment ha substituït les racions individuals 
d'esmorzars per altres alternatives reutilitzables de la manera següent: 

 Ofereix als hostes un servei de bufet lliure; 

 se serveixen plats preparats: 

 totes les taules tenen dispensadors  

 altres:      __________________________________ 
 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.70 

Text del criteri: Cal instal·lar separadors de greixos i cal recollir els 
olis/greixos de les paelles i fregidores i gestionar-los de manera 
adequada. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Olis i greixos (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 70. 
 

Hi ha instal·lats 1_____  separadors de greixos en els següents llocs: 

A la cuina 
 
 
 

 
 

El personal qualificat els neteja _2_______ cops l'any. 

Els olis i greixos es gestionen de la manera següent: 

L'empresa Glaber 2000 recull l'oli vegetal per a la futura producció de  biodiesel. 
 
 
 

 

 

 
 
 
L’establiment tindrà a disposició de l’administració la documentació que acredita que ha 
gestionat correctament els olis i greixos. 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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RESIDUS Declaració de conformitat Criteri núm.71 

Text del criteri: Els mobles, tèxtils i altres materials usats s'han de 
vendre a associacions de beneficència o similars que recullin i 
distribueixin aquesta mena de béns i n’assegurin una gestió 
correcte. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Tèxtils i mobles usats (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 71. 
 

Els tipus de tèxtils i mobiliari gestionats, conforme al criteri, són els següents: 

Tipus de component Destinatari  Mitjà de gestió 
Mobiliari i tèxtil 
 

Caritas Donació 

      
 

            

      
 

            

 
      

            

      
 

            

 
 
Adjunto un dels documents següents:  
 
� rebut dels tèxtils/ mobiliari que s'indiquen més amunt expedit per les associacions 

pertinents; 
 

i 
 

� una descripció de la gestió duta a terme per l’associació dels materials lliurats; 
 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.72 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d'oferir als hostes 
informació ambiental i fullets explicatius sobre la biodiversitat local i 
les mesures de conservació del paisatge i la natura. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Comunicació i educació ambiental (1,5 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 72. 
 

 
Adjunto una còpia del material informatiu41 a disposició dels hostes sobre la biodiversitat 
local, el paisatge i les mesures de conservació. 

 

Així mateix, indico en quin lloc de l'establiment es pot trobar aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
41 Si el material informatiu és comú per a varis criteris, només cal adjuntar-lo una sola vegada. 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.73 

Text del criteri: Ha d'estar prohibit fumar com a mínim en el 50 % 
de les habitacions. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Prohibició de fumar a les habitacions (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 73. 
 
 
Les habitacions amb prohibició de fumar estan distribuïdes de la següent manera: 

 

Tipus d'habitacions Nombre d'habitacions amb 
prohibició de fumar 

Nombre total d'habitacions 

Individuals             

Dobles 87 108 

Triples             

Suites 3 3 

Altres             

Total             

  

 
El nombre total d'habitacions és 111_____________ 

El nombre total d'habitacions amb prohibició de fumar és 90____________. 

El percentatge d'habitacions amb prohibició de fumar és del 81%_____________. 

 

 

   

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.74 

Text del criteri: L’establiment posarà bicicletes a disposició dels 
clients. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Bicicletes (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 74. 
 
 
El nombre de bicicletes a disposició dels clients és de:      ___________ 

 

A continuació es descriu breument com es compleix el criteri: 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.75 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d'oferir, com a mínim, una 
de les begudes següents en envasos retornables: refrescos, aigua 
i cervesa. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Envasos retornables (2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 75. 
 
 
Els envasos retornables que s'utilitzen són les següents42:  

Tipus de beguda Tipus d'ampolla 
(vidre, polietilè 
tereftalat o altres) 

Proveïdor i manipulador de les 
ampolles 

Aigua 
 

            

Cervesa             
 

Refrescos             
 

            
 

      
 

            
 

      
 

      
 

      
 

      

 

 

Adjunto còpia de la documentació que acredita la conformitat amb el criteri. 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
42 Nota: si a causa dels procediments de reutilització d'ampolles de refrescos, aigua i cervesa no es venen llaunes 
no retornables, també satisfeu el criteri núm. 68 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.76 

Text del criteri: Com a mínim el 50 % del paper higiènic i/o del 
paper d'oficina ha de portar l'Etiqueta ecològica de la UE o 
ecoetiquetes regionals EN ISO de tipus I43 (1 punt per cadascuna 
d'aquestes dues categories de productes de paper) 

Punts 
aconseguits___ 

 

Productes del paper (fins a 2 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 76. 
 
S'acredita la conformitat en les següents categories de paper: 

 paper higiènic 

 paper d'oficina.  

 
Adjunto les dades següents: 
 
Paper higiènic 

La quantitat per pes de paper consumida l'any passat és      ____________________kg. 

La quantitat per pes de paper amb ecoetiqueta consumida l’any passat és del 
     _____________%44 

L'Etiqueta ecològica del paper és      ________________________45 

 
Paper d'oficina. 

La quantitat per pes de paper consumida l'any passat és      ____________________kg. 

La quantitat per pes de paper amb ecoetiqueta consumida és del      _____________%27 

L'Etiqueta ecològica del paper és      ________________________28 

Adjunto les factures dels productes de paper amb Etiqueta ecològica corresponents a l'any 
passat. 
 
 
_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data

                                                 
43 Les etiquetes ecològiques tipus I (norma ISO 14024:1999) són aquells programes i desenvolupats per una 
tercera part independent, que utilitzen un segell o logotip per comunicar que el producte és ambientalment 
preferible en l'àmbit del sector d'aquell producte. Altres exemples d'aquests programes són: l’Àngel Blau 
alemany, el Cigne Blanc dels països escandinaus, etc. 
44 Aquest coeficient hauria de ser almenys del 80%. 
45 En el cas de l'etiquetatge ecològic de la UE o el distintiu de garantia de qualitat ambiental, no caldrà fer cap 
comprovació addicional i, pel que fa a qualsevol altre etiqueta, s'haurà de comprovar amb la Direcció General de 
Qualitat Ambiental que es tracti d'una Etiqueta ecològica conforme al certificat EN ISO de tipus I. 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.77 

Text del criteri: Almenys un 10 % de qualsevol categoria de béns 
durables (roba de llit, tovalloles, roba de taula, ordinadors de taula, 
ordinadors portàtils, televisors, matalassos, mobles, rentadores, 
rentavaixelles, neveres, aspiradores, revestiments de terres, 
bombetes, etc.) presents a l'establiment ha de tenir l'Etiqueta 
ecològica de la UE o altres ecoetiquetes nacionals o regionals EN 
ISO de tipus I46 (per exemple, el distintiu de garantia de qualitat 
ambiental). 

(1 punt per cada categoria fins a un màxim de tres). 

Punts 
aconseguits___ 

 

Béns durables (fins a 3 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 77. 
 
S'acredita la conformitat en les categories següents: 
 
 roba de llit; 

 tovalloles; 

 roba de taula; 

 ordinadors personals; 

 ordinadors portàtils; 

 televisors; 

 matalassos; 

 mobiliari; 

 rentadores; 

 rentavaixelles; 

 frigorífics; 

 aspiradores; 

 revestiments de terres; 

 bombetes; 

 altres      ______________________ 

 altres      ______________________ 

                                                 
46 Les etiquetes ecològiques tipus I (norma ISO 14024:1999) són aquells programes i desenvolupats per una 
tercera part independent, que utilitzen un segell o logotip per comunicar que el producte és ambientalment 
preferible en l'àmbit del sector d'aquell producte. Altres exemples d'aquests programes són: l’Àngel Blau 
alemany, el Cigne Blanc dels països escandinaus, etc. 
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Per a cadascuna de les categories, adjunto les dades següents: 
 
Nom de la categoria:      __________________ 

L'any passat es van utilitzar      _________ unitats de/d'      _____________________. 

Les unitats utilitzades de/d'     ___________________ amb Etiqueta ecològica 
representen un percentatge del      _____________%.47 de les unitats totals. 

L'Etiqueta ecològica de      _______________ és      ________________________48 

 
Nom de la categoria:      __________________ 
L'any passat es van utilitzar      _________ unitats de/d' 
     ______________________. 

Les unitats utilitzades de/d'     ____________________ amb Etiqueta ecològica 
representen un percentatge del      _____________%.21  de les unitats totals. 

L'Etiqueta ecològica de      _______________ és      ________________________22 

 
Nom de la categoria:      __________________ 
L'any passat es van utilitzar      _________ unitats de/d' 
     ______________________. 

Les unitats utilitzades de/d'     ____________________ amb Etiqueta ecològica 
representen un percentatge del       _____________%.21 de les unitats totals. 

L'Etiqueta ecològica de      _______________ és      ________________________22 

 
Adjunto les factures corresponents a l'any passat de cadascuna de les categories 
d'etiquetatge ecològic que aquí es presenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
47 Aquest coeficient hauria de ser almenys del 10%  
48 En el cas de l'etiquetatge ecològic de la UE o el distintiu de garantia de qualitat ambiental, no caldrà fer cap 
comprovació addicional i, pel que fa a qualsevol altra etiqueta, s'haurà de comprovar amb la Direcció General de 
Qualitat Ambiental que es tracti d'una Etiqueta ecològica conforme al certificat EN ISO de tipus I. 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.78 

Text del criteri: Els ingredients principals d'almenys dos plats han 
d'haver estat produïts mitjançant mètodes d’agricultura ecològica 
tal com disposa el Reglament CEE núm. 2092/9149. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Productes agraris ecològics (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 78. 
 
 
Els principals ingredients continguts en almenys dos dels plats produïts amb els mètodes de 
d’agricultura ecològica, conforme al Reglament CEE núm. 2092/91, són: 

 

1.      ___________________________________________; 

 

2.      ___________________________________________. 

 

 

Adjunto una còpia de la documentació conforme els ingredients estan certificats d’acord amb 
el Reglament CEE núm. 2092/91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
49 Per a més informacio, podeu consultar la web del Consell Català de Producció Agrària Ecològica: 
www.ccpae.org, així com, la del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca següent: 
http://www.gencat.net/darp/eco.htm 
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ALTRES SERVEIS Declaració de conformitat Criteri núm.79 

Text del criteri: S'han d'oferir a cada àpat (inclòs l'esmorzar) com a 
mínim dos productes alimentaris locals. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Productes alimentaris locals50 (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 79. 
 
A continuació indico, per a cada àpat, quin són els productes locals oferts, conjuntament 
amb una justificació del seu caràcter local. 

A tots els àpats s'ofereix pa elaborat a Girona i aigua de Sant Hilari Sacalm. A 
més a més tots els productes càrnics són de granges de la província. A part, 
també s'ofereixen al menú plats regionals. 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 S’entén per producte alimentari local aquells productes alimentaris d'origen animal i/o vegetal, transformats o 
no, originaris d’un radi de 100km de l’establiment i, en especial, els productes que gaudeixen d’un distintiu 
oficial d’origen (per a més informació podeu consultar la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca següent: http://www.gencat.net/darp/agrodist.htm ) 
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_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.80 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d'estar inscrit al sistema 
d'ecogestió i ecoauditoria EMAS de la UE (3 punts) o tenir el 
certificat EN ISO 14001 (1,5 punts). 

Punts 
aconseguits___ 

 

Inscripció al registre EMAS (sistema d'ecogestió i ecoauditoria) (3 punts) o certificat 
UNE EN ISO 14.001 (1,5 punts) de l'allotjament turístic. 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 80. 
 

L'establiment: 

 

 està inscrit al registre sistema d'ecogestió i ecoauditoria EMAS; 

 

 és titular del certificat ISO 14001. Adjunto una còpia del certificat ISO 14.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.81 

Text del criteri: Com a mínim un dels principals proveïdors o 
prestadors de serveis de l'allotjament turístic ha d'estar inscrit al 
registre EMAS (1,5 punts) o tenir el certificat EN ISO 14001 (1 
punt). 

Punts 
aconseguits___ 

 

Inscripció al registre sistema d'ecogestió i ecoauditoria EMAS (1 punt) o certificat EN 
ISO (1 punt) dels proveïdors 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 81. 
 

El principal proveïdor de l'establiment que disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental és: 

     ______________________________________.  

 

 

El proveïdor  

 

 està inscrit al registre sistema d'ecogestió i ecoauditoria EMAS; 

 és titular del certificat EN ISO 14001. Adjunto una còpia del certificat ISO 14.001. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.82 

Text del criteri: L'establiment ha de lliurar als seus hostes una 
enquesta que cobreixi els seus punts de vista sobre els aspectes 
ambientals de l'establiment. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Enquesta ambiental (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 82. 
 
 
Adjunto l’enquesta ambiental que es lliura als hostes. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.83 

Text del criteri: L'establiment ha de tenir instal·lats comptadors 
addicionals d'energia i aigua per tal de recollir les dades dels 
consums de les diferents activitats o màquines. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Comptadors d'energia i aigua (1 punt) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 83. 
 
 
Els comptadors addicionals que he instal·lat són els següents: 
 
 aigua per al servei de bugaderia; 

 energia per al servei de bugaderia; 

 aigua per a la cuina; 

 energia per a la cuina; 

 aigua relativa només a una planta; 

 energia relativa només a una planta; 

 aigua relativa a les màquines concretes (frigorífics, rentadores, etc.);  

 energia relativa a les màquines concretes (frigorífics, rentadores, etc.);  

 altres      ________________________ 

 altres      ________________________ 

 

 S'adjunten  /    No s'adjunten les dades relatives al criteri corresponents dels darrers 
sis mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.8451 A) 

Text del criteri:  

a) Accions ambientals addicionals (fins a 1,5 punts 
cadascuna, fins a un màxim de 3 punts): la direcció de 
l'allotjament turístic ha d’emprendre accions addicionals per 
millorar el comportament ambiental de l'establiment que no quedin 
cobertes per cap dels criteris anteriors (siguin obligatoris o 
opcionals). Puntuació màxima de 1,5 punts per acció. 

Punts 
aconseguits___ 

 

Accions ambientals addicionals (fins a 1,5 punts cadascuna, màxim de 3 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 84. 
 
 
Les accions ambientals addicionals realitzades per l'establiment són les següents: 
 
�      ________________________________ 

�      ________________________________ 

�      ________________________________ 

�      ________________________________ 

�      ________________________________ 

 

Adjunto una descripció per a cada acció ambiental abans esmentada.  

      
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 
                                                 
51 El criteri número 84 té dues opcions. Només es pot obtenir els punts d’una de les dues opcions, essent per tant 
3 els punts màxims que es poden aconseguir.  
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SECCIÓ DE 
GESTIÓ 

Declaració de conformitat Criteri núm.84 B) 

Text del criteri: L'allotjament turístic ha d’haver obtingut una 
Etiqueta ecològica regional o nacional de tipus I52 segons ISO (per 
exemple, el distintiu de garantia de qualitat ambiental) (3 punts).  

Punts 
aconseguits___ 

 

Concessió d’una altra Etiqueta ecològica (3 punts) 
 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito l’Etiqueta ecològica 
de la Unió Europea compleix el criteri núm. 84. 
 
 
L'Etiqueta ecològica nacional o local que s'ha atorgat a l'establiment és la següent: 
 
 
 
�      ________________________________ 

 

 

Adjunto un document acreditatiu conforme l’establiment disposa d’una Etiqueta ecològica 
nacional o local (en el cas que l’etiqueta no sigui el Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                            ___________  
 Signatura del sol·licitant      Data 

                                                 
52 Les etiquetes ecològiques tipus I (norma ISO 14024:1999) són aquells programes i desenvolupats per una 
tercera part independent, que utilitzen un segell o logotip per comunicar que el producte és ambientalment 
preferible en l'àmbit del sector d'aquell producte. Altres exemples d'aquests programes són: l’Àngel Blau 
alemany, el Cigne Blanc dels països escandinaus, etc. 
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PUNTUACIÓ FINAL I AVALUACIÓ  

  

 

 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT D'ENERGIA: 6,5__________ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT D'AIGUA: 2____________ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT DE PRODUCTES QUÍMICS:  

1_________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT DE RESIDUS: 6_________ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT ALTRES SERVEIS: 2____ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT DE GESTIÓ: 3__________ 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ASSOLITS EN L'APARTAT ACCIONS AMBIENTALS 
ADDICIONALS: 0_______________________________________________________ 

 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS ACONSEGUITS: 20,5______________________________ 

 

 


