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PT PN HE HEF HEN HENF PF

Personal d’enginyeria i manteniment
Encarregat elèctric ........................................... — 1,22 — — — — —
Encarregat mecànic .......................................... — 1,22 — — — — —
Encarregat de serveis ....................................... — 1,22 — — — — —
Instrumentista .............................................. 69,36 1,15 7,30 9,49 8,45 10,64 5,84
Oficial primera elèctric ............................... 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Oficial primera mecànic .............................. 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Oficial primera serveis ................................ 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Oficial segona elèctric ................................. 63,96 1,06 6,73 8,75 7,79 9,81 5,39
Oficial segona mecànic ............................... 63,96 1,06 6,73 8,75 7,79 9,81 5,39
Oficial segona serveis .................................. 63,96 1,06 6,73 8,75 7,79 9,81 5,39
Especialista elèctric ..................................... 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Especialista mecànic ................................... 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Especialista serveis ...................................... 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Especialista cogeneració ............................. 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Operari ......................................................... 59,39 0,98 6,25 8,13 7,23 9,11 5,00

Personal d’explotació
Encarregat .................................................... 73,40 1,22 — — — — —
Op. humit ..................................................... 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Op. túnels ..................................................... 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Palista primera ............................................. 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Op. manut. reciclables ................................. 65,32 1,08 6,88 8,94 7,96 10,02 5,50
Palista segona ............................................... 63,96 1,06 6,73 8,75 7,79 9,81 5,39
Emmagatzemador ....................................... 63,22 1,05 6,65 8,65 7,70 9,70 5,32
Especialista producció ................................ 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Pesador ......................................................... 61,11 1,01 6,43 8,36 7,44 9,37 5,15
Operari (triatge-neteja) .............................. 59,39 0,98 6,26 8,14 7,24 9,12 5,01

(04.125.035)

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

RESOLUCIÓ
MAH/1806/2004, de 16 de juny, per la qual s’es-
tableixen els criteris ambientals per a l’atorgament
del distintiu de garantia de qualitat ambiental als
establiments de turisme rural.

Mitjançant la Resolució de 28 de febrer de
2001, es van establir els criteris ambientals per a
l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat
ambiental als establiments de turisme rural.

D’acord amb l’article 4 de la Resolució es-
mentada, el període de validesa de la definició
de la categoria de servei i els criteris específics
és, com a màxim, de tres anys des de la seva
publicació, per la qual cosa s’ha procedit a la seva
revisió.

D’acord amb el Decret 316/1994, de 4 de
novembre, sobre l’atorgament del distintiu de
garantia de qualitat ambiental per la Generalitat
de Catalunya, modificat posteriorment pel De-
cret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’am-
plia l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat
ambiental als serveis, en ús de les facultats que
m’atorga l’article 5 del Decret esmentat i d’acord
amb l’informe previ del Consell de Qualitat
Ambiental,

RESOLC:

Definir la categoria d’establiments de turis-
me rural i els criteris de qualitat ambiental per
optar al distintiu de garantia de qualitat ambi-
ental, que es regeixen pels apartats següents:

—1 Categoria de servei
S’inclouen en aquesta categoria els establi-

ments de turisme rural regulats al capítol III de
la secció cinquena de la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de turisme de Catalunya.

—2 Sol·licitants
Poden sol·licitar el distintiu de garantia de

qualitat ambiental els titulars dels establiments
de turisme rural ubicats a Catalunya.

—3 Criteris
Les propietats o les característiques de qua-

litat ambiental específiques de la categoria de
servei definida en l’apartat 1 s’avaluen segons
els criteris i el sistema d’avaluació que estableix
l’annex.

—4 Període de validesa
4.1 La definició de la categoria de servei i

dels criteris específics per a aquesta categoria té
un període màxim de validesa de tres anys comp-
tats a partir de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.

4.2 Les empreses que gaudeixen del distin-
tiu de garantia de qualitat ambiental d’acord
amb els criteris de la Resolució de 21 de febrer
de 2001, hauran de demostrar el compliment
amb aquests nous criteris en el moment de la
renovació del seu atorgament.

—5 Número de codi
Als efectes administratius, el número de codi

assignat a la categoria de servei és:
Codi 160: establiments de turisme rural.

—6 Ús de la marca
6.1 L’ús de la marca s’ha d’adequar a les es-

pecificacions que indiquen les normes gràfiques
que estableix el Departament de Medi Ambi-
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ent i Habitatge per a la utilització del distintiu
de garantia de qualitat ambiental.

6.2 La llegenda que ha de figurar al distin-
tiu de garantia de qualitat ambiental és la se-
güent: “Respectuós amb el medi ambient”, o bé
la seva traducció literal a la resta d’idiomes en
què es trobi la informació general de l’establi-
ment.

6.3 El logotip identifica l’empresa i no es
podrà utilitzar per a la publicitat de productes,
ni en els productes mateixos ni en els seus en-
vasos. L’establiment podrà utilitzar el logotip del
distintiu en la seva imatge corporativa (fullets,
paper de cartes, etc.).

Barcelona, 16 de juny de 2004

MARIA COMELLAS I DOÑATE

Directora general de Qualitat Ambiental

ANNEX

Per obtenir el distintiu de garantia de quali-
tat ambiental, l’establiment ha de disposar de
l’autorització corresponent i ha de complir la le-
gislació ambiental vigent allà on estigui ubicat
i els criteris ambientals que especifica aquest
annex, els quals tenen com a objectiu la mini-
mització de l’impacte sobre el medi i el foment
de la sensibilitat ecològica dels usuaris.

Per avaluar les sol·licituds o verificar el com-
pliment dels criteris indicats en aquest annex, es
podrà tenir en compte l’aplicació dels sistemes
de gestió ambiental reconeguts, com són el sis-
tema EMAS o la norma ISO 14.001 així com, el
fet de disposar d’alguna altra etiqueta tipus I
d’acord amb la Norma ISO 14.024:1999, tot i que
l’aplicació d’aquests sistemes no tenen caràcter
obligatori per a l’obtenció del distintiu.

—1 Criteris ambientals per a la categoria de
servei

Els criteris ambientals per a la categoria d’es-
tabliments de turisme rural es divideixen en vuit
apartats, cadascun dels quals conté criteris bà-
sics de compliment obligat i criteris opcionals,
els quals estan puntuats d’1 a 9 punts. Per ob-
tenir el distintiu de garantia de qualitat ambi-
ental, l’establiment ha de complir tots i cadas-
cun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 50
punts en el còmput total de criteris opcionals cor-
responents, com a mínim, a quatre dels vuit
subapartats d’aquest annex.

1.1 Gestió de residus.
1.1.1 Criteris bàsics.
1.1.1.1 Sistema de gestió.
L’establiment ha de gestionar els seus residus

conforme a les determinacions legals i, especi-
alment, segons la reglamentació municipal, la
Llei 6/1993, reguladora dels residus, i el Progra-
ma de gestió de residus municipals de Catalunya
(PROGREMIC). A fi d’afavorir la valorització
dels residus que genera, l’establiment ha d’im-
plantar la recollida selectiva de vidre, paper i
cartó, llaunes, plàstics, brics, residus orgànics,
metalls, piles, làmpades, pintures, olis de cuina
usats i altres matèries susceptibles de valoritza-
ció, especialment a la cuina, sempre que aquesta
gestió sigui conseqüent amb la del municipi o la
comarca on estigui ubicat l’establiment.

1.1.1.2 Retolació identificativa dels conteni-
dors.

Tots els contenidors han d’estar retolats de
manera clara, pedagògica i visible amb una iden-
tificació del tipus de residu que contenen.

1.1.1.3 Informació als clients.
En el full informatiu que es lliura als clients,

es donarà informació sobre la gestió de residus
portada a terme a l’establiment i s’explicarà la
importància de la recollida selectiva i la neces-
sitat que aquesta recollida s’efectuï correcta-
ment. De la mateixa manera, es demanarà la
col·laboració dels clients per efectuar el destri-
ament dels residus.

1.1.2 Criteris opcionals.
1.1.2.1 Sistema de gestió.
Per cada material (vidre, paper i cartó, plàstic,

llaunes, brics, residus orgànics, productes de
neteja de la piscina, pintures, piles, làmpades,
olis de cuina usats, etc.) recollit per l’establiment
i no especificat en la recollida selectiva del mu-
nicipi, es donarà 1 punt fins a un màxim de 7
punts, sempre que se n’asseguri una gestió cor-
recta.

1.1.2.2 Compostatge.
Es valorarà amb 4 punts que els residus or-

gànics (restes de menjar, restes vegetals o de
poda) siguin compostats al mateix establiment
sempre que es vetlli per un funcionament cor-
recte del procés i que no es produeixin afecci-
ons al medi o als usuaris per motiu de produc-
ció de lixiviats o de males olors.

A més, es valorarà amb 1 punt l’ús del com-
post obtingut en els jardins o conreus depen-
dents del mateix establiment.

1.1.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris cor-

responents a l’apartat 1.1 de l’annex, es fa per
comprovació in situ de l’entitat col·laboradora
degudament acreditada.

1.2 Estalvi d’aigua.
L’establiment ha de promoure l’estalvi d’aigua

freda i calenta i, conseqüentment, d’energia. Els
equipaments de bany (aixetes de lavabo, dutxes
i cisternes de vàter) o altres instal·lacions que con-
sumeixin aigua han d’incorporar sistemes d’es-
talvi. Per a la definició de sistema d’estalvi d’ai-
gua, s’ha de prendre com a referència els criteris
vigents de la categoria de productes i sistemes
que afavoreixen l’estalvi d’aigua del distintiu de
garantia de qualitat ambiental.

1.2.1 Criteris bàsics.
1.2.1.1 Manteniment.
L’establiment ha de realitzar, almenys un cop

al mes, revisions de les aixetes, regadores de
dutxa i cisternes de lavabo per comprovar que
no hi hagi degoters. En cas que n’hi hagi, s’ha
de procedir a la seva reparació. Per tal de faci-
litar la comprovació del compliment d’aquest
criteri, caldrà portar un registre de les incidències
en el qual hi constin les mesures de correcció
realitzades.

1.2.1.2 Informació als clients.
En el full informatiu que es lliura als clients,

s’ha d’explicar la importància de la utilització
correcta de l’aigua i les accions que realitza l’es-
tabliment per contribuir a l’estalvi d’aigua. De
la mateixa manera, s’informarà els clients de
com poden ajudar al seu estalvi.

1.2.1.3 Rètols informatius.
En les zones on els clients consumeixen aigua,

s’hi han d’instal·lar rètols que facin referència
a la utilització racional de l’aigua.

1.2.2 Criteris opcionals.

1.2.2.1 Regadores de dutxa.
Les regadores de dutxa (fixes i mòbils) han

de tenir un cabal inferior a 10 l/min, o incorporar
dispositius d’estalvi que, un cop acoblats a la
regadora, donin un cabal inferior a 10 l/min o bé,
han de disposar del distintiu de garantia de
qualitat ambiental per la categoria de produc-
tes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.

Valoració del criteri: s’atorgaran 8 punts quan
totes les regadores disposin del distintiu o com-
pleixen el valor de cabal gràcies a la incorporació
de dispositius d’estalvi. Si totes les regadores
compleixen el valor de cabal, però no disposen
del distintiu ni incorporen dispositius d’estalvi
s’atorgaran només 4 punts. Quan totes les rega-
dores compleixin el valor de cabal mitjançant
una barreja de les dues solucions anteriors,
s’atorgaran els punts de la solució majoritària.

1.2.2.2 Aixetes.
Les aixetes de lavabo, bidet i aigüera han de

tenir un cabal inferior a 8 l/min, o incorporar dis-
positius d’estalvi que, un cop acoblats a l’aixe-
ta, donin un cabal inferior a 8 l/min o bé, han de
disposar del distintiu de garantia de qualitat
ambiental per a la categoria de productes i sis-
temes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.

Valoració del criteri: s’atorgaran 8 punts quan
totes les aixetes disposin del distintiu o complei-
xen el valor de cabal gràcies a la incorporació
de dispositius d’estalvi. Si totes les aixetes com-
pleixen el valor de cabal, però no disposen del
distintiu ni incorporen dispositius d’estalvi s’ator-
garan només 4 punts. Quan totes les aixetes
compleixin el valor de cabal mitjançant una
barreja de les dues solucions anteriors, s’ator-
garan els punts de la solució majoritària.

1.2.2.3 Vàters.
a) El conjunt format per inodor i cisterna ha

de tenir un disseny que permeti consumir un
volum màxim per descàrrega de 6 litres o bé,
disposar del distintiu de garantia de qualitat
ambiental per a la categoria de productes i sis-
temes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. Valora-
ció del criteri: 4 punts.

b) Els vàters han d’incorporar un dispositiu
d’interrupció de descàrrega o de polsada curta/
llarga amb les instruccions relatives a l’acciona-
ment del dispositiu d’interrupció de descàrre-
ga o de polsada curta/llarga visibles a la cister-
na. O bé, disposar del distintiu de garantia de
qualitat ambiental per a la categoria de produc-
tes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.
Valoració del criteri: 4 punts.

1.2.2.4 Altres sistemes que afavoreixen l’es-
talvi d’aigua.

S’inclouen aquí aquells sistemes que no pre-
veuen els apartats anteriors com, per exemple,
aixetes o regadores de dutxa amb tancament
automàtic temporalitzat o amb sensor de pre-
sència, sistemes d’estalvi en les instal·lacions de
la piscina, sistemes d’estalvi en el rec, aprofita-
ment d’aigües grises o pluvials, etc. L’estalvi de-
mostrable ha de ser d’un mínim d’un 20% en
relació amb la instal·lació convencional. Valo-
ració del criteri: 4 punts per sistema instal·lat, fins
a un màxim de 8 punts. Per aquells sistemes que
afectin a moltes unitats (aixetes de lavabo o
dutxes...), per aconseguir els 4 punts cal que totes
les unitats compleixin el criteri.

1.2.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.2 de l’annex es fa per comprovació
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in situ de l’entitat col·laboradora degudament
acreditada.

1.3 Piscina.
1.3.1 Criteris bàsics.
L’aigua de la piscina descoberta no podrà ser

escalfada llevat que ho sigui a partir d’energia
renovable o residual.

1.3.2 Criteris opcionals.
1.3.2.1 Cloració.
La cloració ha de ser substituïda parcialment

per alguna alternativa ambientalment més cor-
recta (ozó, radiació ultraviolada, etc.), sempre
que es garanteixi el compliment de la normativa
vigent pel que fa a la desinfecció de l’aigua.
Valoració del criteri: 5 punts.

1.3.2.2 Dosificació dels productes químics.
La piscina ha d’estar equipada amb un equi-

pament de dosificació automàtica per als pro-
ductes químics. Valoració del criteri: 3 punts.

1.3.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.3 de l’annex es fa per comprovació
in situ de l’entitat col·laboradora degudament
acreditada.

1.4 Energia.
L’establiment ha de promoure l’eficiència i

l’estalvi energètic en les seves instal·lacions.
1.4.1 Criteris bàsics.
1.4.1.1 Enllumenat.
a) L’accés de la llum natural als espais inte-

riors no s’ha d’obstaculitzar per tal de garantir-
ne el màxim aprofitament.

b) En les zones interiors i exteriors de la
instal·lació s’han utilitzar fluorescents trifòsfor,
làmpades fluorescents compactes o làmpades de
vapor de sodi. Per al compliment, del criteri cal
que com a mínim un 25% dels punts de llum
compleixi el criteri, la resta s’ha de substituir de
forma progressiva, en funció de la vida útil de
la làmpada. Aquest criteri no s’aplicarà sobre
aquells punts de llum en els quals la substitució
no sigui viable per impossibilitat física.

1.4.1.2 Aigua calenta sanitària (ACS).
a) Totes les instal·lacions d’ACS, tant els

dipòsits d’acumulació com els tubs de distribu-
ció, així com la caldera, han d’estar ben aïllats,
a excepció d’aquells casos en els quals els ma-
teixos tubs de distribució s’emprin per escalfar
el recinte.

b) Almenys un cop l’any, es realitzarà una
revisió de l’estat de les calderes per un tècnic
qualificat en la qual es comprovarà el rendiment
el qual haurà de ser major del 85% (a excepció
de les que utilitzen biomassa).

1.4.1.3 Informació als clients.
En el full informatiu que es lliura als clients,

s’ha d’explicar la importància de la utilització
correcta dels recursos energètics i informar de
les accions que realitza el mateix establiment per
contribuir a l’estalvi energètic. De la mateixa
manera, s’inclouran consells pràctics per tal que
els clients puguin també ajudar a l’estalvi ener-
gètic.

1.4.1.4 Rètols informatius.
A les habitacions i estances comunitàries,

s’han d’instal·lar rètols on es faci referència a la
utilització racional de l’aigua calenta, a l’enllu-
menat i a la calefacció.

1.4.2 Criteris opcionals.
1.4.2.1 Aïllament.
Els tancaments amb vidre a l’exterior han

d’estar equipats amb doble vidre. Per al compli-

ment del criteri cal que com a mínim el 20%
del total de superfície de tancament amb vi-
dre exterior compleixi el criteri. El compli-
ment d’aquest percentatge mínim dóna dret
a 1 punt. La resta de punts, fins a un total de
6, s’atorgaran de manera proporcional amb el
percentatge de la superfície que compleixi el
criteri.

1.4.2.2 Enllumenat.
a) En les zones interiors amb funcionament

continuat de l’enllumenat superior a vuit hores
diàries, cal que els balasts utilitzats en els fluo-
rescents siguin electrònics. Valoració del criteri:
5 punts.

b) Les habitacions han de disposar de siste-
mes de desconnexió general de l’enllumenat
(clau magnètica que talli el corrent, etc.). Valo-
ració del criteri: 6 punts.

1.4.2.3 Aigua calenta sanitària i/o calefacció.
a) Ús de calderes amb un etiquetatge de ren-

diment energètic igual o superior a dues estre-
lles, d’acord amb les especificacions que es de-
riven de la Directiva 92/42/CEE. Valoració del
criteri: 6 punts.

b) Les habitacions disposaran d’un sistema
de regulació individual de la temperatura. Va-
loració del criteri: 4 punts.

1.4.2.4 Ús de fonts d’energia renovable i efi-
ciència energètica.

a) Utilització d’alguna de les possibilitats d’ús
d’energies renovables que es descriuen a con-
tinuació. S’accepten d’altres solucions, prèvia
justificació tècnica. Valoració: 9 punts per a cada
tipus diferent d’energia renovable utilitzada fins
a un total de 18 punts.

Energia solar tèrmica: per a producció d’ACS,
calefacció de locals per terra radiant, escalfa-
ment de piscines cobertes.

Energia solar fotovoltaica: per a enllumenat
exterior (fanals fotovoltaics), sistemes de reg de
jardins, electrificació de zones aïllades, bomba-
ment d’aigua, instal·lacions connectades a xar-
xa o d’altres aplicacions justificades.

Energia eòlica: per a electrificació de zones
aïllades, bombament d’aigua, o d’altres aplica-
cions justificades.

Energia geotèrmica: per a producció d’ACS,
calefacció de locals, escalfament de piscines, etc.

Energia de la biomassa: per a producció d’ACS,
calefacció de locals.

b) Aprofitament de l’energia sobrant provi-
nent de sistemes energètics per a produir fred
i/o calor (calor de les aigües grises, etc.). Valo-
ració del criteri: 6 punts per sistema fins a un total
de 12 punts.

c) Els electrodomèstics de la instal·lació per-
tanyeran, com a mínim, a la classe A d’eficièn-
cia energètica d’acord amb les disposicions
d’aplicació de la Directiva 92/75/CEE del Con-
sell relativa a la indicació del consum d’energia
i d’altres recursos en els aparells domèstics,
mitjançant l’etiquetatge i d’una informació
uniforme sobre els productes. Valoració del
criteri: 2 punts per tipus d’electrodomèstic fins
a un màxim de 4.

1.4.2.5 Arquitectura bioclimàtica.
L’establiment disposarà d’elements d’arqui-

tectura bioclimàtica (mur de cambra convecti-
va, hivernacle a la cara sud de l’allotjament,
xemeneies solars, zonificació d’espais, etc.).
Valoració del criteri: 4 punts per element, fins
a un màxim de 8 punts.

1.4.2.6 Altres sistemes que afavoreixen l’es-
talvi d’energia.

S’inclouen aquí aquells sistemes que no pre-
veuen els apartats anteriors, com ara instal·lació
d’ACS que incorpori una vàlvula mescladora de
tres vies amb circuit de recirculació entre la
caldera i el dipòsit programable, etc. L’estalvi
demostrable ha de ser d’un mínim d’un 15% en
relació amb la instal·lació convencional. Valo-
ració del criteri: 4 punts per sistema instal·lat, fins
a un màxim de 8 punts. Per aquells sistemes que
afectin a moltes unitats, per aconseguir els 4
punts cal que totes les unitats compleixin el cri-
teri.

1.4.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.4 de l’annex es fa per comprovació
in situ de l’entitat col·laboradora degudament
acreditada a excepció del subapartat b) de l’apar-
tat 1.4.1.2 i del subapartat a) de l’apartat 1.4.2.3
que en cas de no disposar de la informació es farà
per analítica de gasos.

En l’avaluació de conformitat dels criteris
d’aquest apartat es tindrà en compte el compli-
ment de les determinacions que es fixin en el des-
plegament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn, a partir de
la publicació del corresponent reglament al
DOGC.

1.5 Compres.
L’establiment ha d’establir criteris ambientals

en les seves compres (reducció de la contami-
nació, minimització d’envasos, etc.).

1.5.1 Criteris bàsics.
1.5.1.1 Equips de refrigeració.
En cas de nova adquisició, els equips de re-

frigeració (neveres, congeladors i aires condi-
cionats) utilitzaran gasos refrigerants amb un
potencial d’esgotament de la capa d’ozó igual
a zero. En el cas de neveres i congeladors do-
mèstics, a més a més, els refrigerants hauran de
tenir un potencial d’escalfament global igual o
inferior a 15 (calculat en equivalents de CO2
durant un període de cent anys) per exemple,
l’isobutà o R-600a.

1.5.2 Criteris opcionals.
1.5.2.1 Productes amb embolcall individual.
L’establiment no subministrarà productes per

als clients amb embolcall individual en aquells
casos en els quals sigui possible prescindir-ne
(melmelades, sucres, mantegues, sabó, xampú,
etc.). Valoració del criteri: 4 punts.

1.5.2.2 Begudes amb recipient retornable.
L’establiment no vendrà ni subministrarà

begudes en recipients d’un sol ús en aquells casos
en què el mercat n’ofereixi d’altres amb recipi-
ents retornables. Valoració del criteri: 4 punts.

1.5.2.3 Productes ecoetiquetats i productes
alimentaris locals.

L’establiment comprarà productes ecoetique-
tats (distintiu de garantia de qualitat ambiental,
etiqueta ecològica europea, Àngel Blau, Cigne
Blanc, etc.), productes agrícoles o alimentaris
ecològics que disposin d’un logotip atorgat per
un organisme oficial o bé, productes alimentaris
locals.

S’entendrà com a producte alimentari local
aquells productes alimentaris d’origen animal
i/o vegetal, transformats o no, originaris (pro-
duïts) del municipi o municipis més propers on
s’ubica l’establiment.
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Valoració del criteri: 1 punt per cada tipus de
producte etiquetat o amb logotip oficial adquirit
regularment o bé, en el cas de productes locals
1 punt per cada cinc productes adquirits de
manera regular. La puntuació màxima del cri-
teri és de 4 punts i es valorarà en relació amb
l’últim any anterior a la sol·licitud del distintiu.

La compra de productes d’enllumenat i els
dispositius d’estalvi d’aigua (incloses aixetes,
dutxes i d’altres elements) no suposa l’atorga-
ment de punts en aquest apartat, ja que és ob-
jecte de puntuació en un altre apartat.

1.5.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.5 de l’annex es fa per comprovació
in situ de l’entitat col·laboradora degudament
acreditada i consulta de les especificacions tèc-
niques.

1.6 Integració paisatgística.
1.6.1 Criteri bàsic.
L’establiment ha de ser realitzat amb mate-

rials, colors i estil arquitectònic propis de la zona
i no ha de suposar un impacte ambiental signi-
ficatiu sobre el paisatge. Si escau, en l’avalua-
ció del criteri es considerarà l’adopció de me-
sures de minimització de l’impacte paisatgístic.

1.6.2 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat del criteri de l’apar-

tat 1.6 de l’annex es fa per comprovació in situ
de l’entitat col·laboradora degudament acredi-
tada, així com mitjançant la presentació d’un
projecte de minimització de l’impacte paisatgís-
tic quan s’escaigui.

1.7 Soroll.
1.7.1 Criteri bàsic.
L’establiment no pot sobrepassar els nivells

de sorolls i vibracions que s’estableixin en el
mapa de capacitat acústica per la zona on es trobi
ubicat, d’acord amb la Llei 16/2002, de protec-
ció contra la contaminació acústica, o bé, l’or-
denança municipal si és més restrictiva que la
Llei.

1.7.2 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.7 es fa per mostreig i/o determinació
in situ per un tècnic competent d’acord amb l’an-
nex 3 de la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica.

Quan l’activitat no disposi de cap focus emis-
sor l’avaluació de conformitat es podrà realit-
zar mitjançant un informe tècnic justificatiu.

1.8 Informació i educació ambiental.
1.8.1 Criteris bàsics.
1.8.1.1 Contractació d’activitats recreatives.
L’establiment fomentarà el respecte pel medi

ambient amb caràcter general. En particular, en
la contractació d’activitats recreatives per als
seus clients tindrà com a requisits el respecte per
la natura i l’adequació a les normes de protec-
ció vigents.

1.8.1.2 Full informatiu.
Es lliurarà als clients un full informatiu dels

criteris que caracteritzen els establiments que
han obtingut el distintiu, on s’explicaran tots els
apartats anteriors. El full s’ ha d’editar en català
i en la resta d’idiomes en què es trobi la infor-
mació general de l’establiment, i si l’establiment
disposa de pàgina web el full s’hi haurà de po-
der consultar.

1.8.1.3 Transports públics.
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients,

i en un lloc visible, informació sobre els trans-

ports públics que circulen per la zona i, sempre
que sigui possible, informaran de les possibi-
litats d’accedir a l’establiment o de realitzar
excursions amb transport públic o no moto-
ritzat.

1.8.1.4 Informació sobre l’entorn proper.
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients,

i en un lloc visible, informació sobre el medi on
es troba situat l’establiment i les possibilitats de
descoberta. Es preveu en aquest apartat el fet
de tenir bibliografia, documentació sobre itine-
raris, de consulta, a la venda o d’entrega gratuïta,
per tal que els usuaris puguin dissenyar sortides
que els permetin conèixer el medi que els acull
i els seus valors naturals, socials, històrics, cul-
turals, etc.

1.8.2 Criteris opcionals.
1.8.2.1 Educació ambiental.
L’establiment disposarà d’un programa d’ac-

tivitats d’animació turística o educatives, que in-
cloguin propostes encaminades al foment de la
consciència ambiental, als hàbits de consum am-
bientalment correctes i a l’estalvi de recursos,
i promoguin el coneixement i la protecció del
medi. Valoració del criteri: 4 punts.

1.8.2.2 Enquestes als clients.
L’establiment disposarà d’una enquesta per

avaluar el grau de satisfacció dels clients amb la
gestió ambiental portada a terme per l’establi-
ment i sol·licitarà als clients que l’emplenin. Així
mateix, en realitzarà el buidat i n’avaluarà els
resultats. Valoració del criteri: 1 punt.

1.8.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de

l’apartat 1.8 de l’annex es fa per comprovació
in situ de l’entitat col·laboradora degudament
acreditada.

—2 Sistema d’avaluació de conformitat i do-
cumentació

2.1 Documentació.
Els sol·licitants del distintiu han de trametre

a la Direcció General de Qualitat Ambiental els
documents degudament complimentats que s’in-
diquen a continuació:

a) Sol·licitud general d’acord amb el model
SGD-1.

b) Declaracions del sol·licitant d’acord amb
el model DSD-160.

c) Informe d’avaluació de la categoria de
serveis d’establiments de turisme rural, d’acord
amb el model IAD-160.

d) Informe de verificació de compliment dels
criteris realitzat per l’entitat col·laboradora de-
gudament acreditada i d’acord amb el model
IVD.

Els impresos de sol·licitud, d’informe d’ava-
luació i de verificació es poden obtenir al De-
partament de Medi Ambient i Habitatge (av.
Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona) o per In-
ternet, a l’adreça http://www.gencat.net/medi-
amb/qamb/distintiu_solicitud.htm.

2.2 Selecció de l’entitat col·laboradora.
Les anàlisis i comprovacions han de ser rea-

litzats per una de les entitats col·laboradores del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de-
gudament acreditada per a aquest camp d’actu-
ació, una relació actualitzada de les quals es lliu-
rarà al sol·licitant.

Si no n’hi ha, el Consell de Qualitat Ambien-
tal pot avalar expressament i per a aquest supòsit
concret una entitat imparcial.

2.3 Sistema de control.
El Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge es reserva el dret de visitar sense avís previ
les instal·lacions del sol·licitant, amb llibertat
d’accés a la documentació, que ha d’estar actu-
alitzada.

(04.167.078)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/1780/2004, de 18 de juny, per la qual es fa
públic l’Acord del Govern de 25 de maig de 2004,
de designació de vocal del Consell d’Administra-
ció de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, en la sessió de 25 de maig de 2004, va
adoptar l’Acord de designació de vocal del Con-
sell d’Administració de l’Autoritat Portuària de
Barcelona,

RESOLC:

Fer públic l’Acord del Govern de 25 de maig
de 2004, que figura annex a aquesta Resolució,
de designació de vocal del Consell d’Adminis-
tració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Barcelona, 18 de juny de 2004

JOSEP MIR I BAGÓ

Secretari general

ACORD
de 25 de maig de 2004, del Govern de la Gene-
ralitat, de designació de vocal del Consell d’Ad-
ministració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

En data 2 de desembre de 2003 el Govern va
designar el vocal en representació de l’Associ-
ació d’Agents Consignataris de Vaixells de Bar-
celona al Consell d’Administració de l’Autoritat
Portuària de Barcelona.

Posteriorment, l’Associació d’Agents Consig-
nataris de Vaixells del Port de Barcelona ha
proposat la substitució del seu representant a
l’esmentat Consell d’Administració.

Atès que els vocals del Consell d’Administra-
ció són designats per acord del Govern a pro-
posta de les organitzacions, els organismes i les
entitats als quals representen;

Per tot això, vista la proposició de l’Associ-
ació d’Agents Consignataris de Vaixells de Bar-
celona, i a proposta del Conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, el Govern adopta
l’Acord següent:

Nomenar el senyor Jordi Forné i Rates vocal
del Consell d’Administració de l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona en representació de l’As-
sociació d’Agents Consignataris de Vaixells de
Barcelona, en substitució del senyor Josep Gi-
meno i Berasaluce.

(04.162.156)

*

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/1804/2004, de 22 de juny, de nomenament
de funcionaris/àries de la categoria de mosso/a
de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra
de la Generalitat (núm. de registre de la convo-
catòria 46/02).

Vista la proposta formulada pel tribunal qua-
lificador de les proves selectives per a l’ingrés
al cos de mossos d’esquadra de la Generalitat
de Catalunya, convocades per la Resolució INT/
77/2002, de 24 de gener (núm. de registre de la
convocatòria 46/02) (DOGC núm. 3561, de
25.1.2002) i un cop verificada la concurrència
dels requisits que exigeixen les bases de la con-
vocatòria esmentada;

Atès el que disposen els articles 18 i 20 de la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Ge-
neralitat-mossos d’esquadra, l’article 3.i) del
Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació
dels òrgans que exerceixen les atribucions i les
facultats atorgades al Departament d’Interior
per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i l’article 80
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Nomenar funcionaris/àries de la categoria de

mosso/a, de l’escala bàsica del cos de mossos
d’esquadra de la Generalitat, els aspirants el
número de targeta d’identitat professional (TIP)
dels quals figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2
De conformitat amb el que estableixen l’ar-

ticle 34 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i
l’article 25.8 del Decret 169/2001, de 26 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament de provisió de
llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, el
director general de Seguretat Ciutadana desti-
narà de manera provisional les persones a les
quals es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució
a llocs de treball vacants.

Article 3
Les persones a les quals es refereix l’article

1 d’aquesta Resolució disposen del termini d’un
mes per a la presa de possessió, comptat des de
l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta
Resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-
curs de reposició davant la consellera d’Interi-
or, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o bé recurs contenciós administratiu,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de la seva publi-

cació al DOGC, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 10 de la Llei esmentada.

Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 22 de juny de 2004

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera d’Interior

ANNEX

Núm. TIP

9021, 9022, 9024, 9025, 9026, 9028, 9030, 9031,
9032, 9033, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041,
9042, 9043, 9044, 9046, 9047, 9049, 9050, 9051,
9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059,
9060, 9062, 9063, 9065, 9066, 9067, 9069, 9070,
9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9079, 9080,
9081, 9083, 9084, 9086, 9087, 9088, 9090, 9091,
9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099,
9100, 9101, 9102, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108,
9109, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117,
9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125,
9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133,
9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141,
9142, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151,
9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159,
9160, 9161, 9162, 9164, 9165, 9166, 9167, 9169,
9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177,
9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185,
9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9193, 9194, 9195,
9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203,
9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211,
9212, 9213, 9214, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220,
9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9229,
9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237,
9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246,
9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254,
9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262,
9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270,
9271, 9272, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281,
9282, 9283, 9284, 9285, 9287, 9288, 9289, 9290,
9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298,
9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9307,
9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9315, 9316,
9317, 9318, 9320, 9321, 9322, 9323, 9325, 9327,
9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335,
9336, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344,
9345, 9346, 9347, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353,
9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361,
9362, 9363, 9364, 9366, 9367, 9369, 9371, 9372,
9373, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9383,
9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391,
9392, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9400, 9401,
9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409,
9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9416, 9417, 9418,
9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426,
9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9435,
9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444,
9445, 9447, 9448, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454,
9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463,
9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471,
9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479,
9480, 9482, 9483, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489,
9490, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498,
9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506,
9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514,
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