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ANNEX DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS 
 

SECCIÓ A - CRITERIS OBLIGATORIS 
 
A.1. GESTIÓ GENERAL 
 

GESTIÓ GENERAL  Criteri núm. 1 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic establirà les bases d'un sistema de gestió mediambiental mitjançant 
l'aplicació dels següents elements: 

a) Un pla ambiental que determini els aspectes mediambientals més pertinents en 
relació amb l'energia, l'aigua i els residus aplicables a l'allotjament. 

b) Un programa d'acció detallat que estableixi objectius de comportament ecològic 
respecte a determinats aspectes mediambientals, que es fixaran almenys cada dos 
anys, tenint en compte els requisits indicats en la present Decisió sobre el Distintiu de 
Sostenibilitat. Si la present decisió sobre el Distintiu de Sostenibilitat  no aborda els 
aspectes ambientals determinats, els objectius haurien de basar-se preferiblement en 
indicadors de comportament ambiental i paràmetres comparatius d'excel·lència 
establerts en el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió 
mediambiental per al sector turístic. (EMAS). 

c) Un procés d'avaluació interna que permeti verificar, almenys anualment, 
l'acompliment de les organitzacions pel que fa als objectius definits en el programa 
d'acció i que estableixi mesures correctores en cas necessari. 

La informació sobre els elements esmentats en el paràgraf anterior estarà disponible perquè 
la consultin els clients i el personal. Les observacions i respostes dels clients al qüestionari 
esmentat en el criteri 3 s'avaluaran en el procés d'avaluació interna i en el programa d'acció, 
si escau. 
 
Establiment de la política, el programa d’acció i procés d’avaluació interna 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito el Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 1. 

 

La informació sobre els elements esmentats està disponible perquè la consultin els 
clients i el personal. 
Les observacions i respostes dels clients al qüestionari esmentat en el criteri 3 
s'avaluen en el procés d'avaluació interna i en el programa d'acció. 

 

Documentació adjunta*: 
Còpia del pla ambiental de l’establiment       
Programa d’acció 
Procés d'avaluació interna  
 

*  En cas d’empreses EMAS és suficient aportar el certificat corresponent. 
En cas d’empreses ISO14001 és suficient aportar el certificat corresponent i informe de 
resultats. 

 
Observacions: 
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GESTIÓ GENERAL  Criteri núm. 2 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic oferirà informació i formació al seu personal (inclòs el personal 
subcontractat extern), en particular procediments escrits o manuals, per tal de garantir 
l'aplicació de les mesures ambientals i conscienciar-los perquè adoptin un comportament 
respectuós amb el medi ambient de conformitat amb els criteris obligatoris i optatius 
aplicables que figuren  la present Decisió sobre Distintiu de Sostenibilitat. En particular, en la 
formació del personal figuraran els següents aspectes: 

a) El pla ambiental i el pla d'acció de l'allotjament turístic i la sensibilització respecte al 
Distintiu de Sostenibilitat per a l'allotjament turístic. 

b) Mesures d'estalvi d'energia en relació amb els llums i els sistemes de calefacció i 
aire condicionat quan el personal surt de l'habitació o s'obren les finestres. 

c) Mesures d'estalvi d'aigua en relació amb la detecció de fuites, el reg, la freqüència 
dels canvis de llençols i tovalloles i el procediment de retro-rentat de piscines. 

d) Mesures de reducció al mínim l'ús de productes químics per a neteja, rentat de 
vaixella, desinfecció, bugaderia i altres productes de neteja especials (per exemple, 
retro-rentat de piscines), que s'utilitzaran només quan siguin necessaris; si es 
disposa d'informació sobre la dosificació, els límits de consum dels productes 
esmentats són els que indica l'envàs o els recomanats pel fabricant. 

e) Mesures de reducció i separació de residus en relació amb els articles sol ús i les 
categories d'eliminació. 

f) Mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental a disposició del 
personal. 

g) D'acord amb el criteri 3, la informació pertinent que el personal hagi de facilitar als 
clients. 

El personal nou haurà de rebre formació adequada en el termini de quatre setmanes a 
partir de la seva incorporació al lloc de treball, i tot el personal restant haurà de rebre cursos 
d'actualització sobre els aspectes esmentats com a mínim un cop l'any. 
 
Formació del personal 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito el Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 2. 
 
Documentació adjunta: 

Programa de formació que evidenciï el compliment del criteri 
 
Observacions:  
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GESTIÓ GENERAL  Criteri núm. 3 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic també oferirà informació als clients per tal de garantir l'aplicació de les 
mesures ambientals i conscienciar-los perquè adoptin un comportament respectuós amb el 
medi ambient de conformitat amb els criteris obligatoris i optatius aplicables que figuren en 
la present Decisió sobre Distintiu de Sostenibilitat. Aquesta informació es facilitarà activament 
de forma oral o escrita als clients en la recepció o a les habitacions i inclourà, en particular, 
els següents aspectes: 

a) Pla ambiental de l'allotjament turístic i sensibilització respecte a Distintiu de 
Sostenibilitat per a l'allotjament turístic. 

b) Mesures d'estalvi d'energia en relació amb els llums, els sistemes de calefacció i 
aire condicionat quan els clients surten de l'habitació o s'obren les finestres. 

c) Mesures d'estalvi d'aigua en relació amb la detecció de fuites i la freqüència dels 
canvis de llençols i tovalloles. 

d) Mesures de reducció i separació de residus en relació amb els articles d’un sol ús, 
categories d'eliminació i material que no ha d’evacuar-se amb les aigües residuals; 
a més, a la sala d'esmorzars i menjador hi haurà un cartell o un altre tipus de material 
informatiu que doni consells per reduir el malbaratament d'aliments. 

e) Mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental a disposició dels 
clients. 

f) L'allotjament turístic oferirà als clients informació sobre els punts locals d'interès 
turístic, així com guies, restaurants, mercats i centres d'artesania locals. 

Els clients rebran un qüestionari, a través d'internet o en l'allotjament de què es tracti, en el 
qual se'ls pregunti la seva opinió respecte als aspectes mediambientals de l'allotjament 
turístic que figuren en la lletra a) i el seu grau de satisfacció general respecte a les 
instal·lacions i serveis de l'allotjament turístic. S'establirà un procediment clar que registri les 
observacions dels clients, les queixes, les respostes rebudes i les mesures correctores 
adoptades. 
 
Informació als clients 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 3. 

 
Documentació adjunta: 

Còpia de la informació que es facilita als clients 
Qüestionari que es facilita als clients 
Procés/registre que expliqui/demostri l’avaluació de les comunicacions rebudes pels 
clients 

 
Observacions:  
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GESTIÓ GENERAL  Criteri núm. 4 

Text del criteri: 

El manteniment preventiu d'aparells/dispositius es durà a terme almenys un cop l'any, o 
amb més freqüència si així ho exigeix la legislació o les instruccions pertinents del fabricant. 
El manteniment inclourà la inspecció de possibles fuites i la comprovació del bon 
funcionament d'almenys els equips d'energia (per exemple, aparells de calefacció, ventilació 
i aire condicionat (HVAC), sistemes de refrigeració, etc.) i d'aigua (per exemple , fontaneria, 
sistemes de reg, etc.) en els locals de l'allotjament. 

Els aparells que utilitzin refrigerants regulats pel Reglament (UE) no 517/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell han de ser objecte d'inspecció i manteniment manera 
següent: 

a) Els aparells que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 5 
tones equivalents de CO2 o més, però de menys de 50 tones equivalents de CO2: 
almenys cada dotze mesos, o, quan s'hagi instal·lat un sistema de detecció de fuites, 
almenys cada 24 mesos; 

b) Els aparells que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 50 
tones equivalents de CO2 o més, però de menys de 500 tones equivalents de CO2: 
almenys cada sis mesos, o, quan s'hagi instal·lat un sistema de detecció de fuites , 
almenys cada dotze mesos; 

c) Els aparells que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle en quantitats de 500 
tones equivalents de CO2 o més: almenys cada tres mesos, o, quan s'hagi instal·lat 
un sistema de detecció de fuites, almenys cada sis mesos. 

Totes les activitats de manteniment s'han d'anotar en un registre de manteniment específic 
que precisi les quantitats aproximades d'aigua que perden els equips de subministrament 
d'aigua. 

 
Manteniment General 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 4. 

 
Documentació adjunta: 

Programa/calendari de manteniment dels equips de l’establiment que inclogui detalls 
de les persones o empreses que fan les actuacions 

Evidències de registre de manteniment dels aparells que utilitzen refrigerants (control 
de fuites/recàrregues/recuperacions del refrigerant) 

 

Observacions:  
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GESTIÓ GENERAL  Criteri núm. 5 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic ha de disposar de procediments de recollida i seguiment de les 
dades mensuals o, almenys, anuals, sobre els aspectes següents, com a mínim: 

d) Consum específic d'energia [kWh/pernoctació i/o kWh / m2 (de superfície interior) 
a l'any], 

e) Percentatge del consum d'energia final corresponent a les energies renovables 
generades in situ (%), 

f) Consum d'aigua per pernoctació (litres/pernoctació), inclosa l'aigua utilitzada per al 
reg (si escau) i qualsevol altra activitat relacionada amb el consum d'aigua, 

g) Generació de residus per pernoctació (kg/pernoctació); els residus alimentaris han 
de ser objecte de seguiment a part (si ofereixen servei de restauració i els ens locals 
de gestió permeten la recollida selectiva), 

h) Consum de productes químics per a neteja, rentat de vaixella, bugaderia, 
desinfecció i altres productes de neteja especials (per exemple, retro-rentat de 
piscines) (kg o litres/pernoctació), especificant si estan preparats per utilitzar o 
sense diluir, 

i) Percentatge de productes amb etiqueta ISO de tipus I (%) utilitzats d'acord amb els 
criteris optatius aplicables que figuren en la present Decisió sobre Distintiu de 
Sostenibilitat. 

 
 

Seguiment del consum 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 5. 

 
Documentació adjunta: 

Procediments i/o plantilla de registre de dades que evidenciï com es gestionen les dades 
 

Cada dos anys l’establiment ha de presentar a l’Organisme competent un breu resum de 
les dades recollides juntament amb l’informe d’avaluació citat al criteri 1. 
 

Observacions:  
 



7  

A.2. ENERGIA 

 

ENERGIA  Criteri núm. 6 

Text del criteri: 

a) Els aparells de calefacció a base d'aigua instal·lats durant el període de validesa del Distintiu de 
Sostenibilitat han de: 

i) ser una unitat de cogeneració d'alta eficiència, com es defineix en la Directiva 2012/27/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, o 

ii)  presentar una eficiència energètica estacional per a la calefacció d'espais i/o límits d'emissions 
de GEH d'acord amb els valors que figuren en els quadres següents, calculats com s'indica en 
la Decisió 2014/314 / UE de la Comissió (veure quadre al criteri 6 al DOUE). 

b) Els aparells de calefacció local instal·lats durant el període de validesa del Distintiu de 
Sostenibilitat han de complir els requisits mínims en matèria d'eficiència energètica estacional de 
calefacció que estableix el Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o en el Reglament (UE) 
2015/1188 de la Comissió. 

c) Els aparells d'escalfament d'aigua instal·lats durant el període de validesa del Distintiu de 
Sostenibilitat han de tenir almenys els indicadors d'eficiència energètica pertinents que figuren a 
continuació (veure quadre al criteri 6 al DOUE). 

d) Les unitats de cogeneració existents s'han d'ajustar a la definició d'alta eficiència que figura en 
l'annex III de la Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i del Consell o en l'annex II de la 
Directiva 2012/27 / UE, si s'haguessin instal·lat després del 4 de desembre de 2012. 

e) Les calderes d'aigua calenta existents alimentades amb combustibles líquids o gasosos, com es 
defineixen a la Directiva 92/42/CEE del Consell, han de complir normes d'eficiència equivalents , 
com a mínim, a tres estrelles, com s'estableix en aquesta Directiva. L'eficiència de les calderes a les 
que no s'aplica la Directiva 92/42/CEE s'ha d'ajustar a les instruccions del fabricant i a la legislació 
nacional i local sobre eficiència, però en el cas de calderes existents d'aquest tipus (llevat de les 
calderes de biomassa ) no s'acceptarà una eficiència inferior al 88%. 

 
Aparells de calefacció i escalfament d’aigua eficients energèticament 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 6. 

S’ha instal·lat un nou aparell de calefacció a base d’aigua al que aplica el criteri. 
S’ha instal·lat un nou aparell de calefacció local al que aplica el criteri. 
S’ha instal·lat un nou aparell d’escalfament d’aigua al que aplica el criteri. 
S’ha instal·lat una unitat de cogeneració en data posterior al 04.12.2012. 
Existeix una caldera d’aigua calenta a la que aplica la D 92/42/CEE, i és com a mínim 
de 3 estrelles. 
Existeix una caldera d’aigua calenta a la que no aplica la D 92/42/CEE, i el rendiment 
és com a mínim del 88%. 
 

Documentació adjunta: 
Document que acrediti les especificacions del nou aparell instal·lat  
Document que acrediti la eficiència energètica demanada 

 
Observacions: 
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ENERGIA   Criteri núm. 7 

Text del criteri: 

Els aparells domèstics d'aire condicionat i les bombes de calor a força d'aire instal·lats durant 
el període de validesa del Distintiu de Sostenibilitat presentaran almenys les següents 
classes d'eficiència energètica pertinents, com es defineixen en el Reglament UE 626/2011 

 

 

Nota:  
Aquest criteri s'aplica als condicionadors d'aire connectats a la xarxa elèctrica i a les 
bombes de calor a força d'aire d'una potència nominal ≤ 12 kW per a refrigeració, o 
calefacció si el producte no té funció de refrigeració. Aquest criteri no s'aplica als aparells 
que utilitzen fonts d'energia no elèctriques, ni als aparells en què el condensador o 
l'evaporador, o tots dos, no utilitzen aire com a mitjà de transferència de calor. 
 
Aparells d’aire condicionat i bombes de calor a força d’aire eficients energèticament 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm.7 

 

S’ha instal·lat un nou aparell d'aire condicionat i bombes de calor a força d'aire 
eficients energèticament al que li aplica aquest criteri. 
No s’ha instal·lat cap nou aparell d'aire condicionat i bombes de calor a força d'aire 
eficients energèticament al que li aplica aquest criteri. 

 
Documentació adjunta: 

Document que acrediti les especificacions del nou aparell instal·lat 
 
Observacions:  
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ENERGIA   Criteri núm. 8 

Text del criteri: 

a) En la data de la concessió del Distintiu de Sostenibilitat: 

i) almenys el 40% de tota la il·luminació de l'allotjament turístic haurà de pertànyer 
almenys a la classe A, determinada de conformitat amb l'annex VI del Reglament 
Delegat (UE) no 874/2012 de la Comissió, 

ii) almenys el 50% de la il·luminació situada en llocs en els quals és probable que els 
llums estiguin encesos més de cinc hores diàries haurà de pertànyer almenys a la 
classe A, determinada de conformitat amb l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 
874/2012. 

b) En un termini màxim de dos anys a partir de la data de concessió del Distintiu de 
Sostenibilitat: 

i) almenys el 80% de tota la il·luminació de l'allotjament turístic haurà de pertànyer 
almenys a la classe A, determinada de conformitat amb l'annex VI del Reglament 
Delegat (UE) no 874/2012, 

ii) el 100% de la il·luminació situada en llocs en els quals és probable que els llums 
estiguin encesos més de cinc hores diàries haurà de pertànyer almenys a la classe 
A, determinada de conformitat amb l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 
874/2012. 

Nota: 
Els percentatges es fixen en relació amb la quantitat total de sistemes d'il·luminació 
adequada per utilitzar una il·luminació de baix consum. Els objectius esmentats no 
s'apliquen als sistemes d'il·luminació les característiques físiques dels quals no permetin 
utilitzar una il·luminació de baix consum. 
 
Il·luminació eficient energèticament 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 8. 

 
Documentació adjunta: 

Inventari de la il·luminació de l’allotjament, on indiqui: tipus d’il·luminació, hores de 
funcionament, eficiència energètica dels dispositius (com a mínim els classe A o 
superior). Si hi ha dispositius als quals no és d’aplicació aquests criteri, cal explicar el 
perquè d’aquesta impossibilitat. 

 
En el termini màxim de dos anys cal presentar un segons inventari, per justificar el 
compliment de la lletra b) d ‘aquest criteri. 
 

Observacions:  
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ENERGIA   Criteri núm. 9 

Text del criteri: 

La temperatura de cada zona comuna (per exemple, restaurants, salons i sales de 
conferències) es regularà individualment dins el marge designat següent: 

a) el valor d'ajust de la temperatura de les zones comunes, en mode de refrigeració, es fixa 
en 22 ° C o una temperatura superior (+/- 2 °C a petició dels clients) durant l'estiu, 

b) el valor d'ajust de la temperatura de les zones comunes, en mode calefacció, es fixa en 22 
° C o una temperatura inferior (+/- 2 °C a petició dels clients) durant l'hivern. 

 
Termoregulació 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 9. 

 
Documentació adjunta: 

Evidències de com es regula i controla la temperatura en cada zona comuna de forma 
individual (document tècnics de l’aparell o explicació del sistema/procediment aplicat). 

 
Observacions:  
 



11  

ENERGIA  Criteri núm. 10 

Text del criteri: 

a) Els sistemes/aparells de HVAC instal·lats durant el període de validesa del Distintiu de 
Sostenibilitat aniran equipats amb un dispositiu de desconnexió automàtica quan s'obrin 
les finestres i quan els clients surtin de l'habitació. 

b) Quan es construeixin nous habitatges de lloguer/habitacions d'hostes o es renovin 
durant el període de validesa del Distintiu de Sostenibilitat s'instal·laran sistemes 
automàtics  (per exemple, sensors, clau / targeta centralitzades, etc.) que apaguin tots els 
llums quan els clients surtin de l'habitació. 

Nota:  
Queden exclosos els allotjaments petits (fins a 5 habitacions). 

 

Apagat automàtic dels sistemes de HVAC i d’il·luminació 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 10. 

 

S’ha instal·lat un nou sistemes/aparells de HVAC equipats amb un dispositiu de 
desconnexió automàtica quan s'obrin les finestres i quan els clients surtin de l'habitació. 
S’han construït/renovat nous habitatges/habitacions i s’han equipat amb sistemes 
automàtics (per exemple, sensors, clau / targeta centralitzades, etc.) que apaguin tots 
els llums quan els clients surtin de l'habitació. 
Primera sol·licitud amb aquest criteri / No s’han fet canvis a l’allotjament des del 
període de validesa del Distintiu de Sostenibilitat. 
No aplica, hotel de fins a 5 habitacions. 

 
Documentació adjunta: 

Document que acrediti el compliment de les especificacions tècniques, en cas de nova 
instal·lació. 

 
Observacions:  
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ENERGIA  Criteri núm.11 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic no utilitzarà aparells de calefacció o aire condicionat exteriors. 

 
Aparells de calefacció i aire condicionat exteriors 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 11. 

 
Documentació adjunta: 
Aquest extrem es comprovarà durant la visita in situ. 
 
Observacions:  
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ENERGIA  Criteri núm. 12 

Text del criteri: 

a) En cas que hi hagi d'1 a 4 proveïdors de tarifes verdes individuals que ofereixin el 50% de 
l'electricitat a partir de fonts d'energia renovables o de certificats de garanties d'origen 
per separat on es trobi ubicat l'allotjament:  

L'allotjament turístic contractarà almenys el 50% de la seva electricitat a partir de fonts 
d'energia renovables, d'acord amb la definició de la Directiva 2009/28/CE del Parlament 
Europeu i del Consell. Amb aquesta finalitat: l'allotjament turístic contractarà preferentment 
una tarifa elèctrica individual, en la qual almenys el 50% de l'electricitat procedent de fonts 
d'energia renovables; aquest requisit es compleix o bé en cas que es reconegui que almenys 
el 50% de la combinació total de combustibles comercialitzada pel proveïdor és renovable, o 
bé en cas que es reconegui que almenys el 50% de la combinació de combustibles del 
producte de la tarifa adquirida és renovable, o com a alternativa, el 50% com a mínim de les 
energies renovables també podrà adquirir-se a través de l'adquisició desagregada de 
garanties d'origen (GO), segons es defineixen a l'article 2, lletra j), de la Directiva 2009/28/CE, 
que es negocien d'acord amb els principis i normes de funcionament del Sistema Europeu 
de Certificats d'Energia (European Energy Certificate System, EECS); respecte a aquesta 
alternativa, es compliran les condicions següents: 

i) Les normatives nacionals del país exportador i del país importador proporcionen 
protocols de domini acreditats per l'Associació d'Organismes Emissors (Association of 
Issuing Bodies, AIB), de conformitat amb els principis i normes de funcionament del 
EECS a fi d'evitar la doble comptabilització en cas que el client opti per una adquisició 
desagregada de GO, 

ii) La quantitat de GO obtingudes mitjançant adquisició desagregada coincideix amb el 
consum elèctric del sol·licitant durant el mateix període. 

b) En el cas que hi hagi almenys cinc proveïdors de tarifes elèctriques individuals que  
ofereixin el  100% de l'electricitat a partir de fonts d'energia renovables on es trobi ubicat 
l'allotjament, aquest allotjament turístic contractarà el 100% de la seva electricitat a partir de 
fonts d'energia renovables mitjançant una tarifa verda individual; aquest requisit es compleix 
o bé en cas que es reconegui que el 100% de la combinació total de combustibles 
comercialitzada pel proveïdor és renovable, o bé en cas que es reconegui que el 100% de la 
combinació de combustibles del producte de la tarifa adquirida és renovable. 

Nota:  
Estaran exempts els allotjaments turístics que no s'ajustin als casos a) ni b). 
 
Contractació d’electricitat amb un proveïdor d’electricitat renovable 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 12. 
 
Documentació adjunta: 

Justificació de compliment dels casos a) o b) (contracte amb empresa subministradora i 
llista de proveïdors. La llista de proveïdors només en cas de no arribar al 100% d’energia 
renovable). 

Justificació documentada de perquè l’allotjament no s’ajusta als caso a) ni b). 
 
Observacions:  
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ENERGIA  Criteri núm. 13 

Text del criteri: 

No s'utilitzarà com a font d'energia cap carbó i tampoc gasoils de calefacció amb un 
contingut de sofre superior al 0,1%. 

 

Nota: Aquest criteri només s'aplica als allotjaments turístics que disposin d'un sistema de 
calefacció independent. 

 
Carbó i gasoils de calefacció 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 13. 

 
Documentació adjunta: 
Aquest extrem es comprovarà durant la visita in situ. 
 
Observacions:  
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A.3. AIGUA 
 

AIGUA  Criteri núm. 14 

Text del criteri: 

Sense perjudici del que disposa la normativa local o nacional sobre el cabal d'aigua de les aixetes 
de les cambres de bany i dutxes, el cabal mitjà d'aigua de les aixetes de bany i dutxes no serà 
superior als 8,5 litres/minut. 

Nota: Queden exemptes les banyeres, les dutxes de raig de pluja i les dutxes de massatge. 

 
Dispositius d’estalvi d’aigua: aixetes de cambres de bany i dutxes 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 14. 

 
Documentació adjunta: 

Inventari d’aixetes, especificant el cabal i modus com s’ha comprovat el compliment, 
o 

Si les aixetes utilitzades tenen una ecoetiqueta (UE o una altra tipus I) val amb aportar 
còpia del certificat del dispositiu o còpia de l’etiqueta de l’envàs corresponent. 

 
Observacions:  
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AIGUA   Criteri núm. 15 

Text del criteri: 

Sense perjudici del que disposa la normativa local o nacional sobre els vàters i urinaris de 
descàrrega, 

a) no es permet la descàrrega ininterrompuda en cap urinari d'allotjaments; 

b) els vàters instal·lats durant el període de validesa del Distintiu de Sostenibilitat tindran 
una descàrrega eficaç ≤ 4,5 l. 

 
Dispositius d’estalvi d’aigua: inodors i urinaris 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 15. 

 

L’establiment té urinaris i vàters que no permeten la descàrrega ininterrompuda. 
L’establiment ha instal·lat vàters o urinaris durant període de validesa del Distintiu de 
Sostenibilitat. 
Primera sol·licitud amb aquest criteri / L’establiment no ha instal·lat vàters o urinaris durant 
període de validesa del Distintiu de Sostenibilitat. 

 
Documentació adjunta: 
Pel punt a) 

Inventari de vàters i urinaris, especificant el cabal de la descàrrega i com s’ha comprovat 
el compliment (fitxa tècnica del producte o procediment de càlcul utilitzat) 

o 
si els vàters o urinaris tenen una ecoetiqueta (UE o una altra tipus I) val amb aportar còpia 
del certificat del dispositiu o còpia de l’etiqueta de l’envàs corresponent. 

 
Pel punt b) 

Inventari de vàters i urinaris, especificant el cabal de la descàrrega i com s’ha comprovat 
el compliment (fitxa tècnica del producte o procediment de càlcul utilitzat) 

o 
si els vàters o urinaris tenen una ecoetiqueta (UE o una altra tipus I) val amb aportar còpia 
del certificat del dispositiu o còpia de l’etiqueta de l’envàs corresponent. 

 
Observacions:  
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AIGUA   Criteri núm. 16 

Text del criteri: 

L'allotjament turístic canviarà els llençols i tovalloles per defecte segons la freqüència 
establerta en el seu programa d'acció mediambiental, que serà inferior a una vegada al dia, 
llevat que la imposi la legislació o les normatives nacionals o que l'estableixi un sistema de 
certificació per tercers en què participi el servei d'allotjament. Es duran a terme canvis més 
freqüents només si els clients ho demanen explícitament. 

 
Reducció del volum de roba a la bugaderia mitjançant la reutilització de tovalloles i 
llençols 
En virtut d’aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 16. 

 

Es compleix el criteri 
No es compleix el criteri per incompatibilitat amb normativa o sistema de certificació per 
tercers en el que participa l’establiment 

 
Documentació adjunta: 

Documentació pertinent sobre la freqüència establerta per l'allotjament turístic i 
procediment emprat si escau, o justificació d’exempció deguda a la legislació o sistema 
de certificació per tercers. 

 
Observacions:  

 



18  

A.4. RESIDUS I AIGÜES RESIDUALS 
 

RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS  Criteri núm. 17 

Text del criteri: 

Sense perjudici del que disposa la normativa local o nacional sobre els serveis de 
restauració: 

a) Per reduir els residus d'envasos: en els serveis de restauració no s'utilitzarà cap envàs 
monodosi per a productes alimentaris no peribles (per exemple, cafè, sucre, xocolata en 
pols, excepte bosses de te). 

b) Per equilibrar els residus d'envasos/aliments en funció de l'estació: respecte a tots els 
productes alimentaris peribles (per exemple, iogurt, confitures, mel, embotits, pastissos), 
l'allotjament turístic gestionarà el subministrament d'aliments als clients per minimitzar 
tant els residus d'aliments com els d'envasos. Amb aquesta finalitat, l'allotjament turístic 
seguirà un procediment documentat vinculat al programa d'acció (criteri 1), que especifiqui 
la manera d'optimitzar l'equilibri entre residus d'aliments i residus d'envasos d'acord amb 
el número de clients. 

Queden exempts d'aquest criteri: les botigues i màquines expenedores gestionades per 
l'allotjament turístic  i els envasos monodosis de sucre i cafè proporcionats a les habitacions, a 
condició que els productes utilitzats amb aquesta finalitat procedeixin del comerç just o 
compten amb certificat ecològic, i que les càpsules de cafè utilitzades (si escau) es retornin al 
productor per al seu reciclatge. 
 
Prevenció de residus: pla de reducció de residus dels serveis de restauració 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 17. 

 

Es compleix el criteri a) i b) ja que l’establiment té servei de restauració. 

No aplica el criteri a) i b) ja que l’establiment no té servei de restauració L’establiment 
disposa de màquines expenedores i/o botigues. 
A les habitacions de l’allotjament hi ha màquines de cafè i sucre monodosi i es compleix 
el criteri. 

 
Documentació adjunta: 

Document o procediment on s’evidenciïn les pautes per minimitzar residus d’envasos 
Document o procediment on s’evidenciïn les pautes per minimitzar residus d’aliments 

 
Pel requisits que es demana pel cafè i sucre que es proporcioni a les habitacions no cal 
aportar la documentació justificativa, però es comprovarà en la visita in situ. 

 
Observacions:  
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 18 

Text del criteri: 

a) Els clients no disposaran d'articles de tocador d’un sol ús (gorres de dutxa, raspalls, 
llimes d'ungles, xampús, sabons, etc.) a les habitacions, llevat que ho sol·licitin o que hi 
hagi una obligació legal o un requisit d'un sistema independent de certificació/avaluació 
de la qualitat o de la política de qualitat de la cadena hotelera de la qual sigui membre 
l'allotjament turístic. 

b) Els clients no disposaran d'articles d’un sol ús del servei de restauració (vaixella, 
coberts, gerres d'aigua) a les habitacions ni en els serveis de restaurant/bar, llevat que 
el sol·licitant subscrigui un acord amb una empresa de reciclatge per a aquests articles . 

c) A les habitacions no s'utilitzaran llençols ni tovalloles d'un sol ús (excepte els llençols 
entreposats). 

 
Prevenció de residus: articles d’un sol ús 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 18. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que expliqui com es compleix el criteri. 
Legislació o el sistema independent de certificació/avaluació de la qualitat que exigeix 
la utilització d'articles d'un sol ús, si és el cas. 

 
Per la resta de requisits, es comprovarà en la visita in situ. 

 
Observacions:  
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 19 

Text del criteri: 

a) Sense perjudici del que disposa la normativa local o nacional sobre la separació de residus, 
els clients disposaran de recipients adequats per a separar els residus a les habitacions 
i/o en cada pis i/o en un punt central de l'allotjament turístic. 

b) L'allotjament turístic durà a terme la separació dels residus en les categories exigides 
o suggerides per les instal·lacions locals de gestió de residus, fent especial atenció als 
articles de tocador i als residus perillosos, com tòners, tintes, productes refrigerants i 
elèctrics , piles, bombetes de baix consum, medicaments i greixos i olis. 

 
 

Classificació de residus i enviament per al seu reciclatge 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 19. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que expliqui les diferents categories acceptades per l’administració local 
i com fa la gestió l’establiment. 

i/o 
Contractes amb serveis de reciclatge, pels residus que no es gestionen amb 
l’administració local. 
Aquest extrem es comprovarà en la visita in situ. 

 
Observacions:  
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A.5. ALTRES CRITERIS 
 

ALTRES CRITERIS   Criteri núm. 20 

Text del criteri: 

a) No es permetrà fumar en cap zona comuna interior. 

b) No es permetrà fumar en almenys el 80% de les habitacions dels clients o allotjaments 
de lloguer (arrodonit al número sencer més proper). 

 
Prohibició de fumar en zones comunes i habitacions 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 20. 

 
El número d’habitacions a les que es de: .......... 
El total d’habitacions és de: .......... 
El tant per cent d’habitacions on no es pot fumar és de: .......... 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que evidenciï el compliment (fotos dels cartells per ex.) 
 

Observacions:  
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ALTRES CRITERIS   Criteri núm. 21 

Text del criteri: 

La informació següent es posarà a disposició dels clients i el personal al lloc web de 
l'allotjament (si escau) i en l'allotjament mateix: 

a) detalls sobre els mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental 
disponibles per efectuar una visita turística de la ciutat/localitat on es troba l'allotjament 
turístic (transport públic, bicicletes, etc.); 

b) detalls sobre els mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental 
disponibles localment per arribar a la ciutat/localitat on es troba l'allotjament turístic o 
sortir-ne; 

c) si s'escau, ofertes especials o acords amb agències de transport que l'allotjament turístic 
pugui proposar als clients i al personal (per exemple, servei de recollida de clients, 
autobusos col·lectius per al personal, cotxes elèctrics, etc.). 

 
Promoció de mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 21. 

 
Documentació adjunta: 

Material informatiu disponible, per exemple llocs web, fullets, etc. 
 

Observacions:  
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ALTRES CRITERIS   Criteri núm. 22 

Text del criteri: 

A l'etiqueta opcional amb quadre de text figurarà el text següent:  

«Aquest allotjament turístic pren mesures per reduir el seu impacte mediambiental - fomentant 
l'ús de fonts d'energia renovables, estalviant energia i aigua, i reduint els residus. ». 

Les orientacions relatives a l'ús de l'etiqueta opcional amb quadre de text es troben en el 
document Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo, que es pot consultar al lloc web: 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

 
Informació que ha de de figurar al Distintiu de Sostenibilitat 
En virtut d’aquest document declaro que l’establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 22. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que evidenciï el compliment (fotos, fullets, pàgina web, etc.) 
 

 
Observacions:  

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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SECCIÓ B: CRITERIS OPCIONALS 
 

B.1. CRITERIS GENERALS 
 

CRITERIS GENERALS 
  Criteri núm. 23 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

L'allotjament turístic estarà registrat en el Sistema de Gestió i Auditoria Mediambientals 
(EMAS) de la Unió Europea (5 punts) o certificat d'acord amb la norma ISO 14001 (3 punts) o 
certificat d'acord amb la norma ISO 50001 (2 punts). 

 
Registre en l’EMAS o certificat ISO de l’allotjament turístic (fins a 5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 23. 

 
Documentació adjunta: 

Proves adequades del seu registre en l'EMAS o de la seva certificació o certificacions ISO. 
 

Observacions:  
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CRITERIS GENERALS 
  Criteri núm. 24 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Almenys dos dels principals proveïdors o prestadors de serveis de l'allotjament turístic seran 
locals i estaran registrats en l'EMAS (5 punts) o certificats d'acord amb ISO 14001 (2 punts) o 
certificats d'acord amb la norma ISO 50001 (1,5 punts). 

 
Als efectes d'aquest criteri, es considera proveïdor de serveis local un proveïdor situat en un 
radi de 160 quilòmetres al voltant de l'allotjament turístic. 

 
Registre en l’EMAS o certificació ISO dels proveïdors (fins a 5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 24. 

 
Documentació adjunta: 

Proves adequades del registre en l'EMAS o de la seva certificació o certificacions ISO 
d’almenys dos proveïdors principals. 

 
Observacions:  
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CRITERIS GENERALS 
  Criteri núm. 25 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Tots els serveis de bugaderia i/o neteja externalitzats els realitzarà un proveïdor que hagi 
rebut una etiqueta ISO de tipus I (2 punts per cada servei, fins a un màxim de 4 punts). 

 
Serveis amb etiqueta ecològica (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 25. 

 
Documentació adjunta: 

Proves adequades del registre de la certificació ISO de tipus I dels prestadors de serveis 
de bugaderia i/o neteja. 

 
Observacions:  
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CRITERIS GENERALS 
  Criteri núm. 26 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) L'allotjament turístic proporcionarà als clients informació ambiental i fulletons 
educatius sobre la biodiversitat, el paisatge i les mesures de conservació de la naturalesa 
a nivell local (1 punt). 

b) Entre les activitats recreatives que es proposen als clients han d'incloure aspectes 
relacionats amb l'educació ambiental (per exemple, llibres, animacions, actes) (1 punt). 

 
Comunicació i educació ambiental i social (fins a 2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 26. 

 
a) Informacions que proporciona: 

 
 
 
 
 
 

 
b) Activitats recreatives que realitza:  

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada (còpia dels fulletons o altres comunicacions) 
 

Observacions:  
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CRITERIS GENERALS 
  Criteri núm. 27 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic disposarà de comptadors d'energia i aigua que permetin obtenir dades 
sobre el consum de les diferents activitats i/o màquines, com les següents categories (1 punt 
per cada categoria , fins a un màxim de 2 punts): 

a) habitacions, 

b) parcel·les, 

c) servei de bugaderia, 

d) servei de cuina, 

e) i) màquines específiques (per exemple, frigorífics, rentadores). 

 
Seguiment del consum: subcomptatge d’aigua i energia (fins a 2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 27. 

Documentació adjunta: 
Mapa on s’indiqui els llocs on s’han instal·lat els comptadors 

 
Observacions:  
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B.2. ENERGIA 
 

ENERGIA 
  Criteri núm. 28 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic disposarà d'almenys: 

a) un aparell de calefacció a base d'aigua que compleixi el criteri 6, lletra a) (1 punt); 

b) un aparell de calefacció local que pertanyi a mínim a la classe energètica A, com es 
defineix en el Reglament Delegat (UE) 2015/1186 de la Comissió (1 punt); 

c) un escalfador d'aigua que compleixi el criteri 6, lletra c) (1 punt). 

 
Aparells de calefacció i escalfament d’aigua eficients energèticament (fins a 3 punts) 
En virtut d’aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 28. 

 
Documentació adjunta: 

Especificacions tècniques de l’aparell  
o 

Etiqueta ecològica o fotocòpia de l’envàs si es tracta de calefactors a força d'aigua que 
han obtingut aquesta certificació (compleixen el requisit establert en el criteri 6, lletra a), 
incís ii)) 

o 
Certificat de l’etiqueta tipus I o fotocòpia de l’envàs si es tracta d’aparells que han 
obtingut aquesta certificació (i compleixen algun dels criteris establerts en el criteri 6, 
lletra a), b) o c) indicant el requisit que es compleix 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 29 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic s'ajustarà a un dels llindars següents: 

a) el 50% dels condicionadors d'aire d'ús domèstic o de les bombes de calor a força d'aire 
(arrodonit a l'enter més proper), l'eficiència energètica sigui com a mínim un 15% superior 
al llindar fixat en el criteri 7 (1,5 punts); 

b) el 50% dels condicionadors d'aire d'ús domèstic o de les bombes de calor a força d'aire 
(arrodonit a l'enter més proper), l'eficiència energètica sigui com a mínim un 30% superior 
al llindar fixat en el criteri 7 (3,5 punts). 

 
Aparells d’aire condicionat i bombes de calor a força d’aire eficients energèticament 
(fins a 3,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 29. 

 
Eficiència energètica de l’aparell: 

 
Documentació adjunta: 

Especificacions tècniques elaborades pel fabricant o els tècnics professionals 
responsables de la instal·lació, venda o manteniment del sistema d'aire condicionat, i 
indicarà com s'aconsegueix l'eficiència exigida. 

 

Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 30 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'establiment turístic disposarà almenys d'una bomba de calor a força d'aire que compleixi 
el criteri 7 (si escau, vegeu la nota del criteri 7) i que hagi obtingut Distintiu de Sostenibilitat 
de conformitat amb la Decisió 2007/742 / CE de la Comissió, o un producte amb una altra 
etiqueta ISO de tipus I. 

 
Bombes de calor a força d’aire d’una potència calorífica màxima de 100 kW (3 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 30. 

 
Documentació adjunta: 

Especificacions tècniques elaborades pel fabricant o els tècnics professionals 
responsables de la instal·lació, venda o manteniment del sistema d'aire condicionat, i 
indicarà com s'aconsegueix l'eficiència exigida. 
Són bombes de calor que han rebut Distintiu de Sostenibilitat. Es presenta una còpia del 
certificat de Distintiu de Sostenibilitat o una còpia de l'etiqueta de l'envàs que demostri 
que se li va concedir de conformitat amb la Decisió 2007 / 742 / CE. 
Són bombes de calor que han rebut una etiqueta ecològica tipus I. Es presenta una còpia 
del certificat de l'etiqueta o una còpia de l'etiqueta de l'envàs. 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 31 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic disposarà d'aparells eficients energèticament en les següents 
categories (0,5 punts o 1 punt per a cadascuna de les següents categories, fins a un màxim 
de 4 punts): 

a) aparells de refrigeració domèstics, dels quals almenys  el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) 
(arrodonit  a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe a ++ o 
més eficient, segons el que estableix l'annex IX del Reglament Delegat (UE) no 1060/2010 
de la Comissió; 

b) forns elèctrics d'ús domèstic, dels quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) 
(arrodonit a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe A ++ o 
més eficient, segons el que estableix l'annex I del Reglament Delegat (UE) no 65/2014 de 
la Comissió; 

c) rentavaixelles domèstics, dels quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) (arrodonit 
a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe A ++ o més eficient, 
segons el que estableix l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 1059/2010 de la 
Comissió; 

d) rentadores domèstiques, de les quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) 
(arrodonit a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe A ++ o 
més eficient, segons el que estableix l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 1061/2010 
de la Comissió); 

e) equips ofimàtics, dels quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) (arrodonit a l'enter 
més proper) tindran la certificació ENERGY STAR, com es defineix en Energy Star v6.1 
respecte als ordinadors i en el marc de l'acord que estableix la Decisió (UE) 2015/1402 de 
la Comissió, en Energy Star  v6.0 respecte als equips de visualització, en Energy Star v2.0 
respecte als equips de impressió, en Energy Star v1.0 respecte als sistemes d'alimentació 
ininterrompuda i/o en Energy Star v2.0 respecte als servidors d'empresa i en el marc de 
l'acord que estableix la Decisió 2014/202 / UE de la Comissió; 

f) assecadores de tambor domèstiques, de les quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 
punt) (arrodonit a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe A 
++ o més eficient, segons el que estableix l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 
392/2012 de la Comissió; 

g) aspiradores domèstiques, de les quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) 
(arrodonit a l'enter més proper) tindran una etiqueta energètica de la UE de classe A o més 
eficient, segons el que estableix l'annex I del Reglament Delegat (UE) no 665/2013 de la 
Comissió; 

h) llums elèctrics i lluminàries, de les quals almenys el 50% (0,5 punts) o el 90% (1 punt) 
(arrodonit a l'enter més proper) seran almenys de classe A ++, segons el que estableix 
l'annex VI del Reglament Delegat (UE) no 874/2012. Nota: El criteri no s'aplica als aparells 
i il·luminació no regulats pel Reglament indicat per a cada categoria (per exemple, aparells 
industrials). 
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Electrodomèstics i il·luminació eficients energèticament (fins a 4 punts) 

En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 31. 

 
Aparells que compleixen el criteri: 

 
aparells de refrigeració domèstics      Percentatge d’aparells que compleix  

forns elèctrics d'ús domèstic                Percentatge d’aparells que compleix 

rentavaixelles domèstics                       Percentatge d’aparells que compleix 
rentadores domèstiques                       Percentatge d’aparells que compleix 
equips ofimàtics                                      Percentatge d’aparells que compleix  

assecadores de tambor dom.               Percentatge d’aparells que compleix  

llums elèctrics i lluminàries                   Percentatge d’aparells que compleix 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que indica la classe energètica de tots els aparells de la categoria 
aplicable 

Documentació que indica el certificat Energy Star de tots els aparells de la categoria e) 

 

Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 32 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic ha de disposar d'un sistema de recuperació de calor respecte a una (1,5 
punts) o dues (3 punts) de les categories següents: sistemes de refrigeració, ventiladors, 
rentadores, rentavaixelles, piscines i aigües residuals sanitàries. 

 
Recuperació de calor (fins a 3 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 32. 

 
Categories sobre les que disposa aquest sistema: 

 
Sistemes de refrigeració  
Ventiladors 
Rentadores  
Rentavaixells  
Piscines 
Aigües residuals sanitàries  
Altres: 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre els sistemes de recuperació de calor (per exemple, còpia del 
projecte dels sistemes de recuperació de calor, vista elaborada per un tècnic, etc.) 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 33 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) La temperatura de cadascuna de les habitacions per a clients es regularà per aquests. 
El sistema de termoregulació permetrà la regulació individual de la temperatura dins del 
rang designat següent (2 punts): 

i) la temperatura de l'habitació, en mode de refrigeració, es fixa en 22°C o una 
temperatura superior durant l'estiu, 

ii) la temperatura de l'habitació, en mode de calefacció, es fixa en 22°C o una 
temperatura inferior durant l'hivern. 

b) El 90% de les finestres de les habitacions i zones comunes que disposin de calefacció o 
aire condicionat estaran aïllades amb almenys doble vidre o equivalent (2 punts). 

 
Termoregulació i aïllament de finestres (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 33. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre els sistemes de termoregulació o sobre els procediments 
aplicats per establir els intervals de temperatures designats 

 

Documentació tècnica dels dobles vidres utilitzats o fotografies dels mateixos  
Declaració d'expert en cas que s'utilitzi un aïllament de finestres equivalent al vidre múltiple. 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 34 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) El 90% de les habitacions per a clients de l'allotjament turístic (arrodonit a l'enter més 
proper) estaran equipades amb un dispositiu de desconnexió automàtica dels sistemes 
HVAC instal·lats quan s'obren les finestres i quan els clients surten de l'habitació (1,5 
punts). 

b) El 90% de les habitacions per a clients de l'allotjament turístic (arrodonit a l'enter més 
proper) estaran equipades amb un dispositiu automàtic que apagui els llums quan els 
clients surtin de l'habitació (1,5 punts). 

c) El 90% de les llums exteriors (arrodonit a l'enter més proper) que no siguin necessàries 
per raons de seguretat s'apagaran automàticament passat cert temps o s'activaran 
mitjançant un sensor de proximitat (1,5 punts). 

 
Aparells/dispositius de desconnexió automàtica (fins a 4,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 34. 

 
Com es compleix el criteri: 

 
Existeix un dispositiu de desconnexió automàtica dels sistemes HVAC instal·lats quan 
s'obren les finestres i quan els clients surten de l'habitació. 
Existeix un dispositiu automàtic que apagui els llums quan els clients surtin de 
l'habitació. 
Les llums exteriors s’apaguen automàticament. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre les especificacions tècniques elaborades pels tècnics professionals 
responsables de la instal·lació o manteniment d'aquests aparells/dispositius 

 
Observacions:  

 



37  

ENERGIA 
  Criteri núm. 35 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) La calefacció i/o refrigeració de l'allotjament turístic serà subministrada per un sistema 
urbà eficient de calefacció o refrigeració, que, a efectes de Distintiu de Sostenibilitat, es 
defineix com segueix: un sistema urbà de calefacció o refrigeració que utilitza almenys un 
50% d'energia renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerat o un 50% 
d'una combinació d'aquests tipus d'energia i calor; com s'estableix a la Directiva 
2012/27/UE (2 punts). 

b) La refrigeració de l'allotjament turístic procedirà d'una unitat de cogeneració de gran 
eficiència, com es defineix en la Directiva 2012/27/UE (2 punts). 

 
Calefacció/refrigeració urbana i refrigeració per cogeneració (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 35. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre el sistema de calefacció urbana 
Documentació sobre el sistema de refrigeració per mitjà de la cogeneració 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 36 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Tots els secamans elèctrics estaran equipats amb sensors de proximitat o hauran d'haver 
obtingut una etiqueta ISO de tipus I. 

 
Secamans elèctrics amb sensor de proximitat (1 punt) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 36. 

 

Número de secamans equipats amb un sensor de proximitat  

Número de secamans que han obtingut una ecoetiqueta tipus I 

 
Es compleix un dels dos criteris en tots els secamans de l’establiment? 

 
SI  

NO 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre els sistemes de recuperació de calor (per exemple, còpia del 
projecte dels sistemes de recuperació de calor, vista elaborada per un tècnic, etc.) 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 37 

 
Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Respecte als aparells de calefacció de l'allotjament turístic, el contingut d'àcids de nitrogen 
(NOx) dels gasos d'escapament no superarà els valors límit indicats en el següent quadre, 
calculats de conformitat amb els actes següents: 

a) en el cas dels aparells de calefacció a base d'aigua que utilitzen combustibles gasosos i 
líquids, el Reglament (UE) no 813/2013 de la Comissió; 

b) en el cas dels aparells de calefacció a base d'aigua que utilitzen combustibles sòlids, el 
Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió; 

c) en el cas dels aparells de calefacció local que utilitzen combustibles gasosos i líquids, el 
Reglament (UE) 2015/1188; 

d) en el cas dels aparells de calefacció local que utilitzen combustibles sòlids, el Reglament (UE) 
2015/1185. 
 

Tecnologia de 
generadors de calor 

Límit d’emissió de NOx 

Calefactors de gas 

En el cas dels aparells de calefacció a base d'aigua equipats amb motor de combustió interna: 
240 mg / kWh d'aportació d'energia (GCV) 
En el cas dels aparells de calefacció local i base d'aigua equipats amb motor de combustió 
externa ( Calderes): 56 mg / kWh d'aportació d'energia (GCV) 

Calefactors de 
combustió interna 

En el cas dels aparells de calefacció a base d'aigua equipats amb motor de: combustible 
líquid 420 mg / kWh d'aportació d'energia (GCV) 
En el cas dels aparells de calefacció local i base d'aigua equipats amb motor de combustió 
externa ( Calderes): 120 mg / kWh d'aportació d'energia (GCV) 

Calefactors de 
combustible sòlid 

Aparells de calefacció a base d'aigua: 200 mg / Nm3, al 10% de O2   
Aparells de calefacció local: 200 mg / Nm3, al 13% d'O2 

 
Pel que fa a les calderes de combustible sòlid i als aparells de calefacció local fets amb 
combustible sòlid de l'allotjament turístic, les emissions de partícules (PM) dels gasos 
d'escapament no superaran els valors límit establerts en el Reglament (UE) 2015/1189 i en el 
Reglament (UE) 2015/1185, respectivament. 

 
Emissions d’aparells de calefacció (1,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 37. 

 
Documentació adjunta: 

Especificacions tècniques elaborades pel fabricant o els tècnics professionals 
responsables de la instal·lació, venda o manteniment dels aparells de calefacció que 
indiquen com s'aconsegueix l'eficiència exigida  

o 
Còpia de certificat de l’ecoetiqueta ecològica de la UE d’acord a la Decisió 

2014/314/CE o una altra ecoetiqueta Tipus I, indicant els requisits de la mateixa, o còpia de 
l’etiqueta de l’envàs. 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 38 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) L'allotjament turístic contractarà una tarifa elèctrica individual en què el 100% 
(combinació total de combustibles comercialitzats pel proveïdor o combinació de 
combustibles del producte de la tarifa adquirida) de l'electricitat procedeixi de fonts 
d'energia renovables, tal com es defineix en la Directiva 2009/28/CE (3 punts), i disposar 
d'un certificat d'etiqueta ambiental de l'electricitat (4 punts). 

b) Com a alternativa, el 100% de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables que 
disposa d'un certificat d'etiqueta ambiental de l'electricitat també es pot obtenir 
mitjançant l'adquisició desagregada de garanties d'origen, tal com es defineixen a 
l'article 2 lletra j ), De la Directiva 2009/28/CE (3 punts). Als efectes del present criteri, 
l'etiqueta ambiental de l'electricitat ha de complir les següents condicions: 

i) La norma de l'etiqueta de qualitat és objecte de verificació per part d'un organisme 
independent (tercera part). 

ii) L'electricitat certificada contractada procedeix d'una nova capacitat d'instal·lacions 
renovables instal·lades en els últims dos anys o una part financera de l'electricitat 
certificada contractada es fa servir per fomentar la inversió en noves capacitats 
d'energies renovables. 

 
Contractació d’electricitat amb un proveïdor d’electricitat renovable (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 38. 

 
Documentació adjunta: 

Declaració del proveïdor o proveïdors d'electricitat (o un contracte amb aquests) que 
indiqui la naturalesa de la font o fonts d'energia renovables i el percentatge d'electricitat 
procedent d'una font renovable i que, si escau, que el 100% de l'electricitat adquirida està 
certificada o ha obtingut una etiqueta ambiental certificada per tercers  

o 
Declaracions del proveïdor de garanties d'origen que demostren el compliment de les 

condicions esmentades en el criteri 12, lletra a) 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 39 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic garantirà la generació d'electricitat in situ a partir de fonts d'energia 
renovables, tal com es defineixen a l'article 2 lletra a) de la Directiva 2009/28/CE, mitjançant: 
una instal·lació fotovoltaica (plaques solars), un sistema hidroelèctric local o un generador 
d'energia eòlica,  geotèrmica o de biomassa local que aporti: 

a) com a mínim el 10% de l'electricitat total consumida a l'any (1 punt ); 

b) com a mínim el 20% de l'electricitat total consumida a l'any (3 punts); 

c) com a mínim el 50% de l'electricitat total consumida a l'any (5 punts). 
 
Als efectes del present criteri, s'entén per «biomassa local» la biomassa procedent d'una font 
situada dins d'una ràdio de 160 km al voltant de l'allotjament turístic. 

 
Si l'autogeneració d'electricitat renovable condueix a l'expedició de garanties d'origen, 
l'autogeneració només es podrà tenir en compte si les garanties d'origen no acaben en el 
mercat, sinó que es cancel·len per cobrir el consum local. 

 
Autogeneració d’electricitat in situ per fonts d’energia renovables (fins a 5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 39. 

 
Documentació adjunta: 

Documentació sobre la instal·lació fotovoltaica, hidroelèctrica, geotèrmica, de 
biomassa o eòlica i dades sobre la seva producció real 
Per les instal·lacions de biomassa: Proves de que la biomassa de origen local. 
Per les instal·lacions hidroelèctriques locals: una autorització/concessió validada de 
conformitat amb les lleis i normatives nacionals 

 
Observacions:  
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ENERGIA 
  Criteri núm. 40 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) Almenys el 70% de l'energia total utilitzada per escalfar o refredar les habitacions (1,5 
punts) i/o per escalfar l'aigua sanitària (1 punt ) procedirà de fonts d'energia renovables, 
com es  defineixen a l'article  2, lletra a), de la Directiva 2009/28/CE. 

b) El 100% de l'energia total utilitzada per escalfar o refredar les habitacions (2 punts) i/o 
per escalfar l'aigua sanitària (1,5 punts) procedirà de fonts d'energia renovables, com es 
defineixen a l'article 2, lletra a), de la Directiva 2009/28/CE. 

 
Calefacció a partir de fonts d’energia renovables (fins a 3,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 40. 

 
Tipus d’energia renovable consumida: 

 
energia eòlica % energia utilitzada : 
solar % energia utilitzada : 
aerotèrmica % energia utilitzada : 
geotèrmica % energia utilitzada : 
hidra tèrmica y oceànica % energia utilitzada : 
hidràulica % energia utilitzada : 
biomassa % energia utilitzada : 
gasos d'abocador % energia utilitzada : 
gasos de plantes de depuració i biogàs % energia utilitzada : 

 

 
Documentació adjunta: 

Document que demostri que almenys el 70% o el 100% d'aquesta energia procedeix 
de fonts renovables. 

 

Observacions: 
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ENERGIA 
  Criteri núm. 41 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) Almenys el 50% de l'energia total utilitzada per escalfar l'aigua de la piscina procedirà de 
fonts d'energia renovables, com es defineixen a l'article 2, lletra a), de la Directiva 
2009/28/CE (1 punt). 

b) Almenys el 95% de l'energia total utilitzada per escalfar l'aigua de la piscina procedirà de 
fonts d'energia renovables, com es defineixen a l'article 2, lletra a), de la Directiva 
2009/28/CE (1,5 punts). 

 
Climatització de l’aigua de piscines (fins a 1,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 41. 

 
Tipus d’energia renovable utilitzada: 

 
energia eòlica % energia utilitzada : 
solar % energia utilitzada : 
aerotèrmica % energia utilitzada : 
geotèrmica % energia utilitzada : 
hidra tèrmica y oceànica % energia utilitzada : 
hidràulica % energia utilitzada : 
biomassa % energia utilitzada : 
gasos d'abocador % energia utilitzada : 
gasos de plantes de depuració i biogàs % energia utilitzada : 

 

 
Documentació adjunta: 

Document que demostri que almenys el 50% o el 95% d'aquesta energia procedeix 
de fonts renovables. 

 
Observacions: 
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B.3. AIGUA 
 

AIGUA 
  Criteri núm. 42 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) El cabal mitjà d'aigua de les dutxes no superarà els 7 litres/minut i el de les aixetes de 
cambres de bany (excepte banyeres), els 6 litres/minut (2 punts). 

b) Almenys el 50% de les aixetes de cambres de bany i dutxes (arrodonit a l'enter més 
proper) haurà d'haver obtingut Distintiu de Sostenibilitat de conformitat amb la Decisió 
2013/250/UE o una altra etiqueta ISO de tipus I (2 punts). 

 
Dispositius d’estalvi d’aigua: aixetes de quarts de bany i dutxes (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 42. 

 
Mètode de comprovació de compliment del criteri: 

Cabalímetre manual 
Amb mesurament del cabal durant uns segons (un dipòsit/recipient i un 
rellotge) Altres 

 
Documentació adjunta: 

Inventari de dispositius i els seus cabals corresponents, amb indicació del cabal mitja. 
Còpia del certificat de Distintiu de Sostenibilitat de les aixetes o una còpia de l'etiqueta 
de l'envàs que demostri que se li va concedir de conformitat amb la Decisió 
2013/250/UE 
Còpia del certificat de l'ecoetiqueta tipus I o del seu envàs. 

 

 
Observacions
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AIGUA 
  Criteri núm. 43 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) Tots els urinaris han de funcionar sense aigua (1,5 punts). 

b) Almenys el 50% dels urinaris (arrodonit a l'enter més proper) haurà d'haver obtingut 
Distintiu de Sostenibilitat de conformitat amb la Decisió 2013/641/UE o una altra etiqueta 
ISO de tipus I (1,5 punts). 

c) Almenys el 50% dels vàters (arrodonit a l'enter més proper) haurà d'haver obtingut 
l'etiqueta ecològica de la UE de conformitat amb la Decisió 2013/641/UE o una altra 
etiqueta ISO de tipus I (1,5 punts). 

 
Dispositius d’estalvi d’aigua: inodors i urinaris (fins a 4,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 43. 

 
Mètode de comprovació de compliment del criteri: 

 
Numero d’urinaris totals que compleixen el criteri de funcionar en sec: 

 
Número d’urinaris amb etiqueta ecològica: 
% d’urinaris amb ecoetiqueta : 

 
Número de vàters amb etiqueta ecològica: 
% de vàters amb ecoetiqueta : 

 
Documentació adjunta: 

Documentació que acredita que tots els urinaris funcionen en sec 
Còpia del certificat de Distintiu de Sostenibilitat dels urinaris o dels vàters o una còpia 

de l'etiqueta de l'envàs que demostri que se li va concedir de conformitat amb la Decisió 
2013/641/UE 

Còpia del certificat de l'ecoetiqueta tipus I dels urinaris o vàters o del seu envàs. 
 

 
Observacions:  
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AIGUA 
  Criteri núm. 44 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
El consum d'aigua dels rentaplats serà inferior o igual al llindar establert en el quadre 
següent, mesurat d'acord amb la norma EN 50242, amb el cicle de rentat normal: 
 
Subcategoria de productes Consum d’aigua (Wt) (litres/cicle) 
Rentavaixelles domèstic de 15 coberts 10 
Rentavaixelles domèstic de 14 coberts 10 
Rentavaixelles domèstic de 13 coberts  10 
Rentavaixelles domèstic de 12 coberts 9 
Rentavaixelles domèstic de 9 coberts 9 
Rentavaixelles domèstic de 6 coberts 7 
Rentavaixelles domèstic de 4 coberts 9,5 

 

Nota: Aquest criteri només s'aplica als rentavaixelles domèstics regulats pel Reglament (UE) 
núm. 1016/2010 de la Comissió. 

 
 

Consum d’aigua dels rentavaixelles (2,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 44.  
 
Subcategoria de producte que té l’establiment: 
Rentavaixelles de      coberts Unitats: 
Rentavaixelles de      coberts Unitats: 
Rentavaixelles de      coberts Unitats: 
Rentavaixelles de      coberts Unitats: 

 
Documentació adjunta: 

Especificacions tècniques elaborades pel fabricant o pels tècnics professionals 
responsables de la instal·lació, venda o manteniment dels rentaplats. 
En cas que només es faciliti el consum anual, es considera un nombre total de 280 cicles de rentat normal per any. 

 
 

Observacions: 
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AIGUA 

  Criteri núm. 45 
 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Les rentadores utilitzades en l'allotjament turístic pels clients i el personal o per la seva 
proveïdor de serveis de bugaderia compliran com a mínim un dels requisits següents: 

a) pel que fa a les rentadores domèstiques, el seu consum d'aigua serà inferior o igual al 
llindar determinat en el quadre següent, mesurat d'acord amb la norma EN60456, amb el 
cicle de rentat normal (programa de cotó a 60 ° C):: 

 
Subcategoria de productes Consum d’aigua 

(litres/cicle) 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 3kg 39 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 3,5 kg 39 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 4,5 kg 40 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 5 kg 39 
Rentadora domèstica amb una capacitat de 6 kg 37 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 7 kg 43 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de 8 kg 56 

 

b)  pel que fa a les rentadores comercials o professionals, el seu consum d'aigua mitjà és  
≤ 7 l/ kg de roba rentada. 

 
 Consum d'aigua de les rentadores (3 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 45. 

 
 Subcategoria de producte que té l’establiment:  

Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de kg Unitats: 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de kg Unitats: 
Rentadora domèstica amb una capacitat assignada de kg Unitats: 
Rentadora/es professionals              kg Unitats: 

Declaro que totes les rentadores compleixen el criteri  
 

Documentació adjunta: 
Especificacions tècniques elaborades pel fabricant o pels tècnics professionals 

responsables de la instal·lació, venda o manteniment de les rentadores. 
Per demostrar el compliment del que estipula la lletra a), en el cas que només es facilit i el consum anual, es 
considera un nombre total de 220 cicles de rentat normal per any. 
 

Observacions: 
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AIGUA 
  Criteri núm. 46 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

El sol·licitant ha de complir almenys un dels requisits següents: 

a) En les proximitats de les cuines i banys, rentadores i rentavaixelles s'han de col·locar 
cartells amb explicacions sobre la duresa de l'aigua a fi que els clients i el personal 
puguin utilitzar els detergents d'una manera més adequada (0,5 punts). 

b) Per a les rentadores o rentavaixelles utilitzades pels clients i el personal de l'allotjament 
turístic s'instal·larà un dispositiu dosificador automàtic que permeti fer un ús òptim del 
detergent en funció de la duresa de l'aigua (1,5 punts). 

 
Indicacions sobre la duresa de l’aigua (fins a 1,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 46. 

 
Documentació adjunta: 

Còpia del cartell indicatiu de la duresa de l’aigua. 
Document tècnic de cada aparell dosificador o fotografia del mateix. 

 
 

Observacions: 
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AIGUA 
  Criteri núm. 47 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) Les piscines i els jacuzzi exteriors climatitzats es cobriran a la nit. Les piscines i els jacuzzi 
exteriors plens i no climatitzats es cobriran quan no s'utilitzin durant més d'un dia per tal 
de reduir l'evaporació (1 punt). 

b) Les piscines i els jacuzzi exteriors disposaran d'un sistema automàtic que optimitzi el 
consum de clor mitjançant una dosificació optimitzada o utilitzar mètodes suplementaris 
de desinfecció, com el tractament per ozó i rajos ultraviolats (0,5 punts) o seran de tipus 
natural que comptin amb sistemes de filtrat a base de plantes per a depurar l'aigua i 
mantenir-la d'acord amb la norma sanitària exigida (1,5 punts). 

 
Gestió optimitzada de piscines (fins a 2,5 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 47. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

L’establiment té piscines i jacuzzis exteriors que cobreix a les nits i quan no s’utilitzen més 
d’un dia

 

 
 

 

L’establiment té piscines o jacuzzis exteriors amb un sistema automàtic pel consum de 
clor  
L’establiment té piscines o jacuzzis exteriors amb mètodes suplementaris de desinfecció 
(Ozó, ultraviolats) 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada del compliment (per exemple, fotografies que 
mostrin cobertes de piscines, dispositius de dosificació automàtica o tipus de piscina, 
procediment documentat per utilitzar el dispositiu de dosificació automàtica). 

 
 

Observacions:
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AIGUA 
  Criteri núm. 48 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament utilitzarà les següents fonts d'aigua alternatives per a fins diferents dels 
sanitaris i de beguda a la instal·lació: 

a) aigües regenerades o aigües grises de rentadores i/o dutxes i/o aigüeres (1 punt); 

b) aigua de pluja recollida de la teulada (1 punt); 

c) aigua de condensació dels sistemes HVAC (1 punt). 

 
Reciclatge d’aigües pluvials i aigües grises (fins a 3 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 48. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Aigües regenerades o aigües grises de rentadores i/o dutxes i/o aigüeres  

Aigua de pluja recollida de la teulada 
Aigua de condensació dels sistemes HVAC 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada o fotografies que mostrin els sistemes de 
distribució d'aigua alternatius i les garanties apropiades que les instal·lacions d'aigua 
sanitària i potable són totalment independents. 

 
 

Observacions: 
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AIGUA 
  Criteri núm. 49 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
El sol·licitant ha de complir almenys un dels requisits següents: 

a) L'establiment turístic comptarà amb un procediment documentat per al reg de zones a 
l'aire lliure o plantes que inclogui detalls de com s'han optimitzat els temps de reg i s'ha 
minimitzat el consum d'aigua. Això pot incloure, per exemple, que no es reguin les zones 
exteriors (1,5 punts). 

b) L'allotjament turístic ha d'utilitzar un sistema de reg automàtic que optimitzi els temps de 
reg i el consum d'aigua per a plantes i zones exteriors (1,5 punts). 

 
Reg eficient (1,5 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 49. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Procediment documentat per al reg de zones a l'aire lliure o plantes 
Sistema de reg automàtic que optimitza els temps de reg i el consum d'aigua 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada, així com detalls del sistema/procediment 
documentat de reg o fotografies que mostrin els dispositius de reg automàtic. 

 
Observacions: 
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AIGUA 
  Criteri núm. 50 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Durant el període de validesa de Distintiu de Sostenibilitat, la vegetació de les zones 
exteriors, inclosa la vegetació aquàtica, estarà composada d'espècies autòctones i/o 
exòtiques no invasores: 

a) absència d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió (0,5 punts) (pot haver 
altres espècies exòtiques invasores), 

b) espècies exòtiques no invasores exclusivament (1 punt), 

c) espècies autòctones i / o exòtiques no invasores (1,5 punts), 

d) espècies autòctones exclusivament (2 punts). 

 

A l'efecte d'aquest Distintiu de Sostenibilitat, per espècies autòctones s'entenen les espècies 
vegetals presents de forma natural al país. A l'efecte d'aquest Distintiu de Sostenibilitat, per 
espècies no invasores s'entenen les espècies vegetals que no es troben de forma natural al 
país i respecte a les quals no hi ha proves que es reprodueixin, estableixin i es propaguin 
fàcilment o de que puguin tenir impactes negatius en la biodiversitat autòctona. En les 
plantacions a l'aire lliure quedaran excloses les espècies exòtiques invasores preocupants per 
a la Unió als efectes de l'article 3, punt 3, del Reglament (UE) núm 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell. 

 
Espècies autòctones o exòtiques no invasores utilitzades en plantacions a l’aire 
lliure (fins a 2 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 50. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Absència d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió Europea (Reglament 
d’execució 2016/1141) 
Espècies exòtiques no invasores exclusivament 
Espècies autòctones i/o Exòtiques no invasores 
Espècies autòctones exclusivament 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada elaborada per un expert. 
 

Observacions: 
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B.4. RESIDUS I AIGÜES RESIDUALS 
 

RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 51 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
El 90% de les següents categories de productes de paper haurà d'haver obtingut Distintiu 
de Sostenibilitat o una altra etiqueta ISO de tipus I (0,5 punts per cadascuna de les següents 
categories, fins a un màxim de 2 punts): 

a) paper higiènic; 

b) paper tissú; 

c) paper d'oficina; 

d) paper imprès; 

e) manipulats de paper (per exemple, sobres). 

 
Productes de paper (fins a 2 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 51. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Utilització de més del 90% del paper higiènic amb ecoetiqueta  

Utilització de més del 90% del paper tissú amb ecoetiqueta  

Utilització de més del 90% del paper d’oficina amb ecoetiqueta  

Utilització de més del 90% del paper imprès amb ecoetiqueta 
Utilització de més del 90% dels manipulats (per ex. sobres) amb ecoetiqueta 

 
 

Documentació adjunta: 
Còpia del certificat de Distintiu de Sostenibilitat o una còpia de l'etiqueta de l'envàs o 
una còpia del certificat de l'etiqueta tipus I o una còpia de l'etiqueta de l'envàs 
Dades de compra i factures pertinents 

 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 52 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Almenys el 40% (arrodonit a l'enter més proper) de, com a mínim, una de les següents 
categories de béns duradors haurà obtingut Distintiu de Sostenibilitat o altres etiquetes ISO 
de tipus I (1 punt per cada categoria, fins a un màxim de 4 punts): 

a) roba de llit, tovalloles i jocs de taula; 

b) ordinadors; 

c) televisors; 

d) matalassos; 

e) mobles de fusta; 

f) aspiradores; 

g) revestiments de sòls; 

h) equips de formació d'imatges. 

 
Béns duradors (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 52. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

 

Almenys el 40% de la roba de llit, tovalloles i jocs de taula. % del total de u. 
Almenys el 40% dels ordinadors % del total de u. 
Almenys el 40% dels televisors % del total de u. 
Almenys el 40% dels matalassos % del total de u. 
Almenys el 40% dels mobles de fusta % del total de u. 
Almenys el 40% de les aspiradores % del total de u. 
Almenys el 40% dels revestiments de sòls % del total de u. 
Almenys el 40% dels equips de formació d’imatges % del total de u. 

 

 
Documentació adjunta: 

Còpia del certificat de Distintiu de Sostenibilitat o una còpia de l'etiqueta de l'envàs O 
còpia del certificat de l'etiqueta tipus I o una còpia de l'etiqueta de l'envàs 

 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 53 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Si s'ofereixen begudes (per exemple, servei de bar/restauració, botigues i màquines 
expenedores) que siguin propietat de l'allotjament turístic o estiguin directament gestionades 
per aquest, almenys el 50%  (1 punt) o el 70% (2 punts) dels envasos de les begudes ofertes 
seran retornables/reomplibles. 

 
Oferta de begudes (2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 53. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Begudes al servei de bar/restauració que compleixen el criteri   del  total 
Begudes ofertes a la botiga que compleixen el criteri   del  total 
Begudes màquines expenedores que compleixen el criteri   del        total  

El percentatge total de begudes que compleixen el criteri és de:         % 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada, si escau. 

 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 54 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Almenys el 80% (en volum o pes adquirit) de, com a mínim, una de les següents categories 
de detergents i articles de tocador utilitzats per l'allotjament turístic ha d'haver obtingut 
Distintiu de Sostenibilitat o altres etiquetes ISO de tipus I (0,5 punts per cada categoria, fins a 
un màxim de 2 punts): 

a) detergents rentavaixelles a mà; 

b) detergents per a rentavaixelles; 

c) detergents per a roba; 

d) productes de neteja d'ús general; 

e) productes de neteja de cuines i banys; 

f) sabons i xampús; 

g) condicionador de cabell. 

 
Detergents i articles de tocador (fins a 2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 54. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Almenys el 80%  dels detergents rentavaixelles a mà. % del total de 
Almenys el 80% detergents per a rentavaixelles % del total de 
Almenys el 80% dels detergents per a roba % del total de 
Almenys el 80% dels productes de neteja d’ús general % del total de  

Almenys el 80% dels productes de neteja de cuines i banys % del total de  

Almenys el 80% del sabons i xampús % del total  de 
Almenys el 80% dels condicionadors de cabell % del total de 
Almenys el 80% dels equips de formació d’imatges % del total de 

 
 

Documentació adjunta: 
Còpia del certificat de Distintiu de Sostenibilitat o una còpia de l'etiqueta de l'envàs o 

còpia del certificat de l'etiqueta tipus I o una còpia de l'etiqueta de l'envàs 
 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 55 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'establiment turístic de disposar de procediments precisos per a l'ús eficient dels 
productes de neteja com, per exemple, recorrent a productes a base de microfibres o altres 
materials de neteja amb efectes similars i activitats de neteja amb aigua o altres activitats de 
neteja amb efectes similars. 
Per complir aquest criteri, tota la neteja s'ha de realitzar mitjançant un mètode basat en l'ús 
eficient dels productes de neteja, excepte quan ho exigeixin la legislació o les pràctiques en 
matèria d'higiene o salut i seguretat. 

 
Reducció de l’ús de productes de neteja (1,5 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 55. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Utilització de productes a base de microfibres o altres materials de neteja amb 
efectes similars.  

Activitats de neteja amb aigua o altres activitats de neteja amb efectes similars 
Altres: 

 
 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada, si escau (per exemple, còpia de procediments, 

detalls tècnics dels productes utilitzats). 
 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 56 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
En cas de nevades o gelades, quan sigui necessària l'aplicació de mesures contra el gel o la 
neu per part del proveïdor d'allotjament, s'utilitzaran mitjans mecànics, sorra/grava o fundents 
que hagin obtingut una etiqueta ISO de tipus I a fi de fer més segurs els vials interiors de 
l'allotjament turístic. 

 
Mesures contra el gel (1 punt) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 56. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Utilització de mitjans mecànics. Tipus de mitjà: 
Utilització de sorra o grava. 
Utilització de fundents que han obtingut una etiqueta ISO de tipus I Altres: 

 
 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada, si escau 
Còpia del certificat de l'etiqueta ISO tipus I del producte o una còpia de l'etiqueta de 

l'envàs on  hi figuri. 
 
 

Observacions: 
 



67  

RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 57 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic comptarà amb un procediment en el qual es contemplin: 

a) Totes les activitats de donació respecte a tots els mobles i teixits que arribin al final de 
la seva vida útil a l'allotjament turístic, però són utilitzables. Entre els usuaris finals figuraran 
empleats i organitzacions benèfiques o altres associacions que recullin i redistribueixin 
aquest tipus de béns (1 punt). 

b) Totes les activitats d'adquisició de productes reutilitzats o de segona mà per a 
mobiliari.  
Entre els proveïdors de figurar mercats de segona mà o altres associacions/col·lectius que 
venguin o redistribueixin béns usats (1 punt). 

 
Avaluació i verificació: El sol·licitant facilitarà una explicació detallada sobre la manera en què 
l'allotjament turístic compleix aquest criteri, juntament amb documentació justificativa 
adequada com, per exemple, procediment escrit amb les dades de contacte de l'usuari final, 
rebuts i registres de mercaderies prèviament utilitzades o donades, etc. 

 
Teixit i mobles usats (fins a 2 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 57. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Es realitzen activitats de donació respecte a tots els mobles i teixits utilitzables. 
Explicació: 

 
Es realitzen activitats d'adquisició de productes reutilitzats o de segona mà per a mobiliari. 

Explicació: 
 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada com, per exemple, procediment escrit amb les 
dades de contacte de l'usuari final, rebuts i registres de mercaderies prèviament utilitzades o 
donades, etc. 

 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 58 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'allotjament turístic separarà almenys una de les següents categories de residus pertinents i 
garantirà que aquests residus es composten o utilitzen per a la producció de biogàs d'acord 
amb les directrius de les autoritats locals (tant si ho fa l'administració local, el mateix 
allotjament o una empresa privada) (1 punt per cada categoria, fins a un màxim de 2 punts): 

a) residus de jardí; 

b) residus d'aliments dels serveis de restauració; 

c) productes biodegradables (per exemple, articles d'un sol ús fabricats amb materials a 
base de cereals); 

d) residus biodegradables generats pels clients a la seva habitació/allotjament. 
 

Elaboració de compost (fins a 2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 58. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera:  

Residus de jardí. Quin i com es gestionen: 
 

Residus de restauració. Qui i com es gestionen: 
 

Residus de productes biodegradables Qui i com es gestionen: 
 

Residus biodegradables generats pels clients a la seva habitació/allotjament  
Qui i com es gestionen: 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada, si escau. 
 
 

Observacions: 
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RESIDUS I AIGÜES 
RESIDUALS 

  Criteri núm. 59 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) Si en l'allotjament turístic s'ofereixen instal·lacions de rentat de cotxes, aquest 
s'autoritzarà només si es realitza en zones especialment equipades per recollir l'aigua i els 
detergents utilitzats i conduir-los a la xarxa de sanejament . 

b) Si no és possible enviar les aigües residuals a un tractament centralitzat, el tractament in 
situ inclourà un pretractament (tamís/reixa, anivellació i sedimentació), seguit d'un 
tractament biològic que elimini més del 95% de la DBO (demanda bioquímica d'oxigen), 
amb més del 90% de nitrificació, i digestió anaeròbica dels fangs en excés (fora de 
l'emplaçament) (2 punts). 

 
Tractament d’aigües residuals (fins a 3 punts)  
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 59. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Hi ha instal·lacions de rentat de cotxes i la instal·lació està equipada per recollir l'aigua i els 
detergents utilitzats i conduir-los a la xarxa de sanejament . 

 

Es realitza un tractament in situ que inclou un pretractament i tractament biològic amb els 
resultats descrits al criteri. 

 
 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada del compliment del punt a)  

Documentació justificativa adequada del compliment del punt b) 
 
 

Observacions: 
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B.6. ALTRES CRITERIS 
 

ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 60 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
No es permetrà fumar a les habitacions dels clients o els allotjaments de lloguer. 

 
Prohibició de fumar a les habitacions (1 punt) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 60. 

 

 
Documentació adjunta: 

Proves documentals, com fotos de les senyals col•locades a l'interior de les 
habitacions o els allotjaments de lloguer. 

 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 61 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
L'establiment turístic disposarà d'un pla social escrit per tal de garantir al personal almenys 
una de les següents prestacions socials (0,5 punts per cada prestació, fins a un màxim de 2 
punts): 

a) temps lliure per a formació; 

b) àpats gratuïts o vals de menjars; 

c) uniformes i roba de treball gratuïts; 

d) descompte en productes / serveis en l'allotjament turístic; 

e) sistema de transport sostenible subvencionat; 

f) avals per tal d'obtenir un préstec per habitatge. 
El pla social escrit s'actualitzarà i comunicarà cada any al personal. El personal signarà aquest 
pla en l'acte de la comunicació. El document estarà disponible a la recepció per a tot el 
personal. 

 
Pla social (fins a 2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 61. 

 
Es garanteixen les següents prestacions socials: 

Temps lliure per a formació 
Àpats gratuïts o vals de menjars 
Uniformes i roba de treball gratuït 
Descompte en productes / serveis en l'allotjament turístic 
Avals per tal d'obtenir un préstec per habitatge 
Altres: 

 
Documentació adjunta: 

Còpia del pla social escrit degudament signat pel personal 
 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 62 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
No s'utilitzaran vehicles de motor de combustió per a serveis de manteniment de 
l'allotjament turístic (1 punt). 

 
Vehicles de manteniment (1 punt) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 62. 

Explicació de com es compleix el criteri:  

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada. 

 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 63 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) L'allotjament turístic oferirà als clients almenys un dels següents mitjans de transport 
preferibles des del punt de vista ambiental (1 punt per cada un , fins a un màxim de 2 punts): 

i) vehicles elèctrics per a serveis de recollida o activitats recreatives dels clients, 

ii) preses de corrent (estacions de recàrrega) per a vehicles elèctrics, 

iii) almenys una bicicleta per cada cinc parcel·les o habitacions o unitats d'allotjaments 
de lloguer). 

b) L'establiment turístic establirà associacions actives amb empreses que ofereixin 
vehicles elèctrics o bicicletes (0,5 punts).  

Per «associació activa» s'entén un acord entre un allotjament turístic i una  empresa de 
lloguer de vehicles elèctrics o bicicletes. Es col·locarà informació sobre l'associació 
activa en llocs visibles de l'establiment. Quan l'empresa de lloguer no estigui situada al 
lloc de l'allotjament turístic, es tindran en compten alguns aspectes pràctics (per 
exemple, l'empresa de lloguer de bicicletes podrà lliurar-les al servei d'allotjament 
turístic). 

 
Oferta de mitjans de transport preferibles des del punt de vista ambiental (fins a 2,5 
punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 63. 

 
S’ofereixen els següents serveis: 

S’ofereix vehicles elèctrics per a serveis de recollida o activitats recreatives dels clients 
S’ofereix preses de corrent (estacions de recàrrega) per a vehicles elèctrics 

S’ofereix almenys una bicicleta per cada cinc parcel·les o habitacions o unitats 
d'allotjaments de lloguer. 
S’ofereixen vehicles elèctrics o bicicletes mitjançant associacions actives amb empreses i 
es col·loca informació sobre l'associació activa en llocs visibles de l'establiment 
S’ofereixen vehicles elèctrics o bicicletes mitjançant associacions actives, amb les qual 
es tenen en compte aspectes pràctics: : 

 
 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada  
Informació que s'hagi de proporcionar als clients. 

 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 64 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
Almenys el 90% de la superfície a l'aire lliure gestionada per l'allotjament turístic no ha 
d'estar coberta amb asfalt, ciment ni altres materials impermeables que impedeixin un 
drenatge i ventilació adequats del sòl. 
Quan es recullin aigües pluvials i aigües grises, les que no s'utilitzin es tractaran i s'infiltraran 
a la terra. 

 

Superfícies permeables (1 punt) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 64. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

Almenys el 90% de la superfície a l’aire lliure no ha d'estar coberta amb asfalt, ciment 
ni altres materials impermeables 
Les aigües pluvials i aigües grises que no s'utilitzin es tracten i s'infiltren a la terra 
No hi ha recollida d’aigües pluvials i aigües grises/ No hi ha un excedent que s’aboqui al 
terra 

 
 

Documentació adjunta: 
Documentació justificativa adequada de l’espai exterior (per ex. fotografies de la 

superfície a l’aire lliure) 
Documentació justificativa adequada del tractament de les aigües pluvials i grises 

que no s’utilitzen (esquema del sistema, fotografies,...) 
 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 65 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 

a) En cada àpat, inclòs l'esmorzar, s'oferiran almenys dos productes alimentaris d'origen 
local i de temporada (en el cas de la fruita i verdura fresques) (1 punt). 

b) L'allotjament turístic buscarà de manera activa proveïdors locals de béns i serveis (1 
punt). 

c) Almenys dos productes (1 punt) o quatre productes (2 punts) utilitzats en la preparació dels 
àpats diaris o venuts pel proveïdor d'allotjament s'han d'haver produït amb mètodes de 
l'agricultura ecològica d'acord amb el Reglament (CE) no 834/2007 del Consell. 

d) Als efectes d'aquest criteri, «local» significa en un radi de 160 quilòmetres de l'allotjament 
turístic. 

 
Productes locals i ecològics (fins a 4 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 65. 

 
Aquest criteri es compleix de la següent manera: 

En cada àpat, inclòs l'esmorzar, s'ofereixen almenys dos productes alimentaris d'origen 
local i de temporada. 
Quins:  Esmorzar: 

Dinar: 
Sopar: 

L'allotjament turístic buscarà de manera activa proveïdors locals de béns i serveis. 
Com es busquen: 
 

Almenys dos productes (1 punt) o quatre productes (2 punts) utilitzats en la preparació dels  
àpats diaris o venuts pel proveïdor d'allotjament s'han d'haver produït amb mètodes de 
l'agricultura ecològica d'acord amb el Reglament (CE) no 834/2007 del Consell. 
Quins: 

 
Documentació adjunta: 

Documentació justificativa adequada pels productes locals Certificació dels productes 
ecològics 
Certificació del restaurant com a establiment ecològic 

 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 66 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
A les zones exteriors gestionades per l'allotjament turístic no s'han d'utilitzar plaguicides. 

 
Evitació de plaguicides (2 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 66. 

Com s’eviten les plagues i es gestionen les zones exteriors:  

Documentació adjunta: 
Aquest extrem es comprovarà durant la visita in situ. 

 
 

Observacions: 
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ALTRES CRITERIS 
  Criteri núm. 67 

Punts aconseguits:    

Text del criteri: 
La direcció de l'allotjament turístic prendrà mesures, a més de les previstes en els criteris de 
la present secció o de la secció A, per millorar el seu comportament ecològic o social: 

a) mesures ambientals addicionals (fins 0,5 punts per cadascuna, amb un màxim de 2 
punts), i/o 

b) mesures socials addicionals (fins a 0,5 punts per cadascuna, amb un màxim d'1 punt). 
 

Mesures ambientals i socials suplementàries (fins a 3 punts) 
En virtut d'aquest document declaro que l'establiment pel qual sol·licito Distintiu de 
Sostenibilitat compleix el criteri núm. 67. 

 
Aquest establiment ha establert les següents mesures addicionals: 

 
Mesures ambientals 

Quina: 
Beneficis ambientals: 
Quins: 
Beneficis ambientals: 
Quins: 
Beneficis ambientals: 

 
Mesures socials 

Quina: 
Beneficis socials: 
Quina: 
Beneficis socials: 
Quina: 
Beneficis socials: 

 

 
Documentació adjunta: 

Es pot adjuntar un document que expliqui aquestes mesures, en el cas de que es tingui. 
 
 

Observacions: 
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DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT 
 

Compromís del sol·licitant  
 

 
Com a sol·licitant del Distintiu de Sostenibilitat, declaro que entenc i accepto les condicions 
relatives a un sistema d’etiquetatge ecològic i declaro que tinc coneixement. 

 
Si la meva sol·licitud és acceptada, em comprometo a garantir que el/s servei/s compliran 
en  tot moment amb els criteris del Distintiu de Sostenibilitat 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 Andorra; 

2. Són conformes a les exigències sanitàries, de seguretat i de conservació del medi 
ambient segons la legislació vigent a Andorra; 

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. 

 
 

 
Lloc i data, 

 
 
 
 
 
 
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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DADES DE L'ESTABLIMENT 
 

 

Nom de l’establiment  

NRT  

Adreça  

Parròquia  

Codi postal  

Correu electrònic  

Telèfon  Fax  

Pàgina web  

Grup  

Modalitat  

Categoria  

Nombre d’habitacions  

Nombre de places  

Any d’obertura  
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Enumereu els serveis oferts a l’establiment: 

Restaurant Jardí 

Aire condicionat Granja 

Piscina descoberta Bugaderia (intern) 

Piscina coberta Bugaderia (subcontractat) 

Equipaments de wellness Garatge a l’edifici 

Equipaments esportius (especifiqueu-
los) 

Zona d’aparcament extern 

Altres equipaments recreatius 
(especifiqueu-los) 

Altres (especifiqueu-los) 


