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Afectacions: 

MODIFICATS els articles 7, 10, 11, 15.1, 15.2 i 18 i DEROGATS els articles 8 i 18.3 pel 
Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la 
simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. 
 
 

Podeu consultar la versió oficial d’aquesta normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Aquest text conté totes les modificacions i derogacions que l’afecten 
 

El Decret 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat d'allotjament turístic 
"Residència-Casa de Pagès" tenia la finalitat de promoure els recursos turístics de les 
comarques catalanes, actuació necessària per raons econòmiques, per assolir 
l'objectiu de millora de les rendes de les famílies que viuen al medi rural i d'equilibri 
territorial de Catalunya. 

El Decret esmentat va ser desplegat per l'Ordre, de 6 d'octubre de 1983, per la qual 
s'estableix la normativa per a l'obertura i funcionament de les residències-casa de 
pagès, que va establir les condicions d'obertura i els requisits que havien d'acomplir 
aquests establiments turístics. 

El Decret 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic 
anomenada residència-casa de pagès va definir de nou aquesta modalitat 
d'allotjament turístic a fi, d'una banda, de millorar la qualitat de les instal·lacions i els 
serveis, diferenciar les ofertes que existien en el camp de l'allotjament rural i, d'altra 
banda, de preservar l'entorn natural i arquitectònic de la seva zona d'ubicació. 

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, defineix en els seus articles 
49 i 50 els establiments de turisme rural tot establint una nova denominació i 
classificació en dos grups, les cases de pagès i els allotjaments rurals. La diferència 
fonamental entre ambdós grups és el fet que les persones titulars de les Cases de 
pagès han de tenir, en tot cas, rendes procedents de l'activitat agrària, ramadera o 
forestal i són aquests establiments des d'on es pot practicar l'agroturisme com a 
forma de participació i coneixement de la realitat agrària, generant així uns ingressos 
que han de complementar l'activitat principal agrària dels pagesos. S'han creat dins 
de cada grup d'establiments quatre modalitats: les masies, les masoveries, les cases 
de poble compartides i les cases de poble independents. 



És de destacar la nova opció que es preveu per aquelles persones titulars que no 
obtenen rendes agràries de poder compartir el seu habitatge amb els hostes, opció 
que no existia fins ara i que ha de permetre assolir l'objectiu de diversificació de 
rendes de la població rural i la fixació d'aquesta en el territori.  

Aquest Decret contempla la possibilitat que puguin ser titulars de Cases de pagès 
determinades societats lligades a l'activitat agrària, una reivindicació expressada pel 
món agrari. Aquesta opció es preveu aquí, amb la conformitat del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, però salvant l'exigència que la persona física que 
ha de conviure o relacionar-se amb els turistes acompleixi uns determinats requisits. 

Tanmateix s'ha volgut potenciar un dels trets definitoris dels establiments 
d'allotjament turístic, com és la prestació efectiva als hostes de determinats serveis, 
tot diferenciant-los del simple lloguer d'habitatges sense serveis turístics i per aquesta 
raó es preveu la prestació de serveis d'informació, assistència i neteja que han de 
millorar-ne la qualitat i la proximitat a les persones usuàries en els establiments no 
compartits. 

Altres aspectes en què s'incideix expressament fan referència a l'augment de la mida 
d'habitacions i espais comuns , l'exigència de cambres de bany a cada habitació, les 
mides dels llits o la limitació del nombre de places que pot oferir un mateix titular, 
aspecte aquest que ha de permetre mantenir un tracte personalitzat entre hostes i 
titulars, un dels actius més valuosos d'aquest segment de l'oferta turística. 

El desenvolupament del turisme rural ha de facilitar la sostenibilitat mediambiental, 
cultural i socioeconòmica del territori. 

En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002, de 
21 de juny, de turisme de Catalunya, a proposta del conseller d'Economia i Finances, 
d'acord amb els dictàmens preceptius emesos pel Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya i per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de 
la Generalitat, 

Decreto: 

Article 1  

Establiments de turisme rural 

1.1  Són establiments de turisme rural aquells que presten allotjament als usuaris 
turístics en habitacions o habitatges rurals, d'una manera habitual i mitjançant preu. 

1.2  Aquests establiments estan situats en el medi rural, fora o dins de nuclis de 
població de menys de 1000 habitants, integrats en edificacions preexistents anteriors 
a 1950, i respecten la tipologia arquitectònica de la zona, la qual es tracta de 
potenciar afavorint la seva rehabilitació i conservació, tot evitant les noves 
construccions. 

1.3  No poden ésser considerats en cap cas com establiments de turisme rural 
aquells ubicats en pisos, considerats com a habitatges independents en un edifici de 
diverses plantes, en règim de propietat horitzontal. 



1.4  Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 

a) Cases de pagès o establiments d'agroturisme. 

b) Allotjaments rurals. 

Article 2  

Cases de pagès o establiments d'agroturisme 

Les Cases de pagès o establiments d'agroturisme són aquells en els quals la persona 
titular, pagès o pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals 
d'acord amb els criteris normatius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
i on les persones usuàries poden conèixer les tasques i activitats pròpies de 
l'explotació agrària a la qual estan vinculades. 

Article 3 

Modalitats de cases de pagès 

Les cases de pagès es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de 
poble compartida i casa de poble independent. 

1. Masia. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, situat en el sí d'una 
explotació agrícola, ramadera o forestal, que comparteix el pagès o pagesa amb els 
usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a 
mínim, d'esmorzar. 

2. Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població i ubicat a la 
mateixa explotació on es troba l'habitatge on hi viu el pagès o pagesa. Es lloga en 
règim d'habitatge rural, es a dir, la casa sencera. 

3. Casa de poble compartida. S'entén per casa de poble l'habitatge unifamiliar dins 
de nucli de població, que comparteix el pagès o pagesa amb els usuaris turístics i on 
es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar.  

4. Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població 
on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitatge rural. 

Article 4 

Allotjaments rurals  

Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals el seu titular no està 
obligat a obtenir rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir 
efectivament a la mateixa comarca o habitatge, depenent de la modalitat. 

Article 5 

Modalitats d'allotjaments rurals 



Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de 
poble compartida i casa de poble independent. 

1. Masia. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, que comparteix el 
titular amb els usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim 
d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 

2. Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es lloga en 
règim d'habitatge rural.  

3. Casa de poble compartida. S'entén per casa de poble l'habitatge unifamiliar dins 
de nucli de població, que comparteix el titular amb els usuaris turístics i on es presta 
el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar.  

4. Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població 
on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitatge rural. 

Article 6 

Identificació 

6.1  A efectes d'informació dels usuaris, els establiments de turisme rural han d'estar 
convenientment senyalitzats amb el distintiu, les característiques del qual es 
regularan per ordre. 

6.2  El distintiu d'identificació esmentat se situarà al costat de la porta d'accés a 
l'establiment. 

6.3 Els establiments del grup Cases de pagès, s'autoritzaran amb l'afegitó 
"Establiment d'agroturisme" al darrera de la modalitat. 

 
“Article 7 
 
Normes per iniciar l’activitat de turisme rural. 
 
7.1 Grup cases de pagès 
 
Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme l’explotació d’un 
establiment d’aquest grup, als efectes d’inscriure l’establiment en el Registre de 
Turisme de Catalunya, hauran d’aportar la documentació següent: 
 
a) Declaració responsable de la persona titular en què constin les seves dades, que 
disposa de la documentació legal que l’acrediti com a tal i com a propietari de 
l’immoble, arrendatari o qualsevol altre títol que acrediti la seva disponibilitat, les 
dades referides a l’establiment pel que fa a ubicació i capacitat i que l’edificació és 
anterior al 1950. 
 
b) Plànols o croquis de la distribució i fotografies que aportin les dades necessàries 
de la construcció, de l'entorn i de les característiques de la finca, abans i desprès de 
la rehabilitació. 
 



c) Declaració responsable de la persona titular conforme compleix les condicions 
següents: 
 
Que en l’explotació es duen a terme activitats agrícoles, ramaderes o forestals, 
incloent-hi una descripció d’aquestes i del grau d'implicació que poden oferir a les 
persones usuàries en les tasques pròpies de la finca. 
 
Que és pagès o pagesa i obté rendes de l’activitat agrària, ramadera o forestal, 
d’acord amb els criteris normatius del departament competent en matèria 
d’Agricultura. 
 
Que està inscrita en el Registre d’Explotacions Agràries i que disposa de l’escriptura 
de constitució de la societat i poders del sol·licitant pel supòsit que no es dedueixen 
clarament de l’escriptura social, si la persona titular és una persona jurídica. 
 
d) Còpia de la llicència ambiental o dels documents acreditatius del tràmit de 
comunicació a l’Ajuntament, segons descriu la normativa sectorial d’aplicació. 
 
e) En el cas de tractar-se d’una masia o casa de poble compartida, còpia de les 
certificacions d'empadronament i residència efectiva emeses pel secretari o 
secretària de l'ajuntament corresponent que acreditin que la persona sol·licitant 
resideix efectivament en el municipi i adreça on pretén exercir l'activitat turística. 
 
f) En el cas de tractar-se d’una casa de poble independent, còpia de les 
certificacions d’empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de 
tres anys bé a la mateixa comarca o bé al municipi limítrof. 
 
g) En el cas de tractar-se d‘una masoveria, còpia de les certificacions 
d’empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys a l' 
edificació on viu la persona titular. 
 
No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació 
assenyalada a les lletres e), f) i g), tan bon punt es disposi dels mitjans telemàtics 
adients per obtenir aquesta informació. 
 
7.2 Grup allotjaments rurals 
 
Les persones que vulguin dur a terme l’explotació d’un establiment d’aquest grup, 
que en tot cas hauran de ser persones físiques, als efectes d’inscriure l’establiment al 
Registre de Turisme de Catalunya, hauran d’aportar la documentació següent: 
 
a) La documentació prevista a les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior. 
 
b) En el cas de ser masia o casa de poble compartida, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva emeses pel secretari de l'ajuntament 
corresponent que acreditin que resideix efectivament en el municipi i adreça on 
pretén exercir l'activitat turística. 
 
c) En el cas de ser masoveria o casa de poble independent, còpia de les 
certificacions d'empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de 
tres anys, bé a la mateixa comarca o bé al municipi limítrof. 
 



No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació 
assenyalada a les lletres b) i c) anteriors, tan bon punt es disposi dels mitjans 
telemàtics adients per obtenir aquesta informació. 
 
7.3 La documentació esmentada als dos apartats anteriors es presentarà davant de 
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la qual, un cop verificat el compliment dels 
requisits documentals, procedirà a la inscripció de l’establiment en el Registre de 
Turisme de Catalunya. Posteriorment, l’OGE traslladarà l’expedient als òrgans 
competents dels Serveis Territorials corresponents, o a la Subdirecció General 
d’Ordenació Turística en el cas de Barcelona, per al seu coneixement i control 
posterior. 
 
L’OGE lliurarà a la persona titular un document que acrediti la inscripció, fent constar 
la classificació de l’establiment de turisme rural en el grup i modalitat que li 
correspongui. 
 
En el cas d’establiments ubicats en l’àmbit territorial del Conselh Generau dera Val 
d'Aran, correspon a aquest òrgan dur a terme la inscripció dels establiments en el 
Registre de Turisme de Catalunya.”  

Article 9 

Terminologia 

Es prohibeix la publicitat i/o comercialització de qualsevol tipus d'allotjament sota la 
denominació de: establiment de turisme rural, casa rural, agroturisme, casa de 
pagès, masia, casa de poble, casa de poble compartida, casa de poble 
independent, allotjament rural, residència-casa de pagès, masoveria, allotjament rural 
independent i allotjament rural compartit així com la seva traducció a d'altres 
llengües, sense el compliment previ dels requisits establerts en aquest decret per a 
l'exercici d'aquesta activitat. 

“Article 10 
Modificacions 
 
10.1 Tota modificació de la capacitat, del grup, de la modalitat, dels serveis 
obligatoris segons els grups o modalitats, del nombre de les habitacions o de 
qualsevol altre element estructural de l’allotjament ha de respectar la tipologia de 
l’habitatge i ha de ser tramitada d’acord amb el procediment especificat a l’article 7. 
 
La documentació que caldrà aportar serà la següent: 
 
a) Plànols o croquis de la distribució i les característiques de les modificacions. 
 
b) En el cas que la modificació de què es tracti comporti la realització d’obres, caldrà 
aportar declaració responsable conforme es disposa de la llicència municipal 
d’obres. 
 
c) Si es tracta d’un canvi de grup o modalitat, caldrà aportar, a més: 
 
- Fotografies que aportin les dades necessàries de l’entorn i les característiques de la 
finca. 
 



- Descripció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es porten a terme a 
l’explotació, així com el grau d’implicació que poden oferir a les persones usuàries en 
les tasques pròpies de la finca.” 
 
10.2. Els canvis de titularitat es tramitaran pel mateix procediment i caldrà aportar la 
documentació següent: 
 
a) Declaració responsable de la persona titular que l’acrediti com a propietari de 
l’immoble, arrendatari o qualsevol altre títol que acrediti la seva disponibilitat, i que 
disposa de la documentació que justifica el canvi de titularitat de l’explotació turística. 
Quan es tracti d’establiments del grup casa de pagès la declaració inclourà una breu 
descripció de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals que es duen a terme a 
l'explotació, així com el grau d'implicació que poden oferir a les persones usuàries en 
les tasques pròpies de la finca.  
 
b) En cas de ser masia o casa de poble compartida, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva emeses pel secretari de l'ajuntament 
corresponent que acreditin que la persona sol·licitant resideix efectivament en el 
municipi i adreça on pretén exercir l'activitat turística. 
 
c) Cas de ser masoveria o casa de poble independent, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys, bé a 
la mateixa comarca o bé al municipi limítrof. 
 
No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació 
assenyalada a les lletres b) i c) anteriors tan bon punt es disposi dels mitjans 
telemàtics adients per obtenir aquesta informació.” 
 
 
“Article 11 
Baixa en l’exercici i canvi de denominació 
 
Per tal d’inscriure al Registre de Turisme de Catalunya les sol·licituds de baixa en 
l’exercici de l’activitat i els canvis de denominació de l’establiment, caldrà presentar 
davant l’Oficina de Gestió Empresarial una declaració responsable de la persona 
titular especificant aquests canvis.  
 
El procediment d’inscripció d’aquestes modificacions serà el mateix que s’ha descrit 
en l’article 7.” 

 

Article 12 

Requisits tècnics de les masies i les cases de poble compartides 

Les masies i les cases de poble compartides han de disposar, com a mínim dels 
requisits tècnics següents: 

a) Calefacció en totes les habitacions i estances comunes.  

b) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 



c) Serveis higiènics: 

Disposaran com a mínim de: 

Una cambra de bany completa (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor) a cada 
habitació.  

Un endoll al costat de cada rentamans. 

Un petit armari o prestatge per poder desar els estris de neteja personal. 

Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una alçada 
mínima de 2,10 metres, o bé revestides de materials que en garanteixin la 
impermeabilitat. 

Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua freda i calenta. 

La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2. 

d) Habitacions-dormitoris: 

Disposaran de ventilació directa a l'exterior. 

La seva superfície mínima serà de 8 m2, les habitacions individuals; 12 m2, les 
dobles; 14 m2, les triples, i, si s'escau, 16 m2, les quàdruples. 

El mobiliari indispensable inclourà: llits individuals d'amplada mínima de 0,90 metres, 
o dobles, d'1,35 metres, taula de nit, cadira, armari i un punt de llum amb interruptor 
al costat del llit. 

e) L'alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, llevat 
del bany, haurà de ser de 2,50 metres. Excepcionalment, podran ésser inscrits tot i 
que no compleixin amb l'alçada establerta quan les característiques d'interès històric 
o arquitectònic de l'edificació així ho aconsellin. 

f) Telèfon, llevat situacions excepcionals en què es podrà eximir el compliment 
d'aquest requisit. 

g) Menjador per a ús exclusiu dels hostes amb capacitat màxima coincident amb el 
nombre de places autoritzat. La superfície útil de la sala d'estar serà de 18 m2 fins a 6 
places i s'incrementarà 1 m2 més per cada plaça, i comptarà amb seients 
confortables d'acord amb la capacitat de l'allotjament.  

Article 13  

Requisits tècnics de les cases de poble independents i les masoveries 

Les Cases de Poble Independents i les Masoveries han de complir com a mínim, a 
més dels requisits tècnics de les lletres a), b), d) i e) de l'article anterior, els següents:  



a) La superfície útil mínima de la sala d'estar-menjador serà de 18 m2 fins a 6 places i 
s'incrementarà 1 m2 més per cada plaça, i comptarà amb seients confortables 
d'acord amb la capacitat de l'allotjament. 

b) La cuina disposarà d'aigua freda i calenta i, com a mínim, de dos focs, microones 
o forn, aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la 
preparació d'aliments, llenceria, frigorífic d'una capacitat mínima de 145 litres i 
campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient. 

c) Rentadora i estris de neteja a disposició de la clientela. 

d) Serveis higiènics. 

Han de disposar, com a mínim: 

D'una cambra de bany completa (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor) per cada 
4 places o fracció.  

Un endoll al costat de cada rentamans; un petit armari o prestatge per a poder desar 
els estris de neteja personal.  

Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una alçada 
mínima de 2,10 metres, o bé revestides de materials que en garanteixin la 
impermeabilitat. 

Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua freda i calenta. 

La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2. 

Article 14 

Capacitat dels establiments de turisme rural 

14.1  Les masies i les cases de poble compartides han de tenir una capacitat mínima 
de tres habitacions-dormitori i cinc places, i una capacitat màxima de quinze places, 
distribuïdes en habitacions-dormitori d'una, dues, tres o quatre places. 

14.2  Les cases de poble independents i les masoveries han de tenir una capacitat 
mínima de quatre places i una capacitat màxima de quinze places. Han de comptar 
amb dues habitacions-dormitori de dues places cadascuna, com a mínim. La resta de 
places es poden distribuir en habitacions-dormitori que en cap cas poden ser de més 
de tres places. 

14.3  En els establiments de turisme rural queda expressament prohibida la tinença 
i/o utilització de sofàs-llit i lliteres. 

Es permet la utilització de llits supletoris, sempre per a menors de 12 anys. És 
d'aplicació a aquests efectes allò que preveu l'article 24 del Decret 53/1994, de 8 de 
febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments 
d'allotjament turístic, referit a establiments hotelers, amb excepció del seu apartat 
1.a). 



Article 15 

Limitacions 

“15.1 La inscripció com a establiment de turisme rural és incompatible amb 
l’explotació a la mateixa finca de qualsevol altre tipus d’allotjament turístic i 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. En cas de disposar 
d’establiments de restauració, aquests no podran tenir, en cap cas, més de 30 
places, segons el rati previst a la normativa de restauració i hauran de tenir una 
entrada independent.” 
 
“15.2 No podran ser inscrits com a establiments de turisme rural aquells que, malgrat 
estar ubicats en el medi rural i complir amb els requisits previstos a la present 
disposició, per determinades característiques pròpies de l’edificació, l’entorn 
immediat o les activitats que s’hi realitzin, no s’adiguin amb l’exigència de tranquil·litat 
i integració en el paisatge que han de reunir aquests establiments. Els establiments 
de turisme rural no poden organitzar ni llogar el seu espai per tal que s’organitzin 
activitats socials o qualsevol tipus de celebració o acte quan això impliqui la 
presència a l’establiment i/o explotació d’un nombre de persones superior al nombre 
de places inscrites”. 

15.3  El titular d'un establiment de turisme rural podrà explotar fins un màxim de 25 
places entre totes les modalitats i no podrà explotar cap altre tipus d'establiment 
d'allotjament turístic. 

15.4  Dins la mateixa edificació no podran coexistir mes de 15 places en establiments 
de turisme rural, siguin del mateix o diferent titular. 

Article 16 

Serveis  

16.1  Neteja. 

a) Tots els establiments de turisme rural s'han de mantenir en bones condicions 
higièniques i de salubritat i, en el moment de l'entrada dels hostes es trobaran nets i 
endreçats. 

b) Els titulars de les masies i cases de poble compartides efectuaran la neteja diària 
de les habitacions i banys excepte renúncia per escrit de la clientela.  

Els espais comuns es netejaran diàriament i el canvi de roba de llit i bany s'efectuarà 
com a mínim cada tres dies. 

c) Els titulars de les cases de poble independents i masoveries efectuaran una neteja 
i canvi de roba de llit i bany almenys un cop cada tres dies a menys que l'usuari 
renunciï per escrit a aquest servei. 

16.2  Visita explotacions. 

Els titulars d'establiments del grup cases de pagès han de possibilitar la visita de 
l'explotació a que estan vinculades 



16.3  Serveis de menjar. 

Els serveis de menjar, que tan sols poden prestar les Masies i les Cases de Poble 
Compartides, aniran adreçats exclusivament als seus hostes i es procurarà incloure-hi 
plats de cuina casolana de la comarca. 

16.4  Informació turística. 

Les persones titulars dels establiments de turisme rural lliuraran, a l'entrada de la 
clientela, per escrit les informacions relatives a recursos turístics de la comarca, els 
informaran de les activitats que es poden practicar a la zona i contribuiran a fer-los 
conèixer les normes de respecte i conservació de l'entorn natural i rural. 

16.5  Atenció als hostes. 

Les persones titulars dels establiments de turisme rural han de donar una atenció 
personalitzada a la seva clientela, la qual comprendrà, com a mínim, el servei d' 
acollida en el moment de l'arribada a l'establiment i acomiadament a la seva partida. 
En el cas de les masoveries i cases de poble independents, els titulars hauran d'estar 
disponibles i facilitar la seva localització les 24 hores per atendre consultes o resoldre 
incidents. Tanmateix han de facilitar als hostes la visita a explotacions agràries en el 
cas que l'establiment en tingui de pròpia (cas del grup de cases de pagès), i han de 
possibilitar el contacte amb aquells prestataris i organitzadors d'activitats que tinguin 
lloc a la zona i que puguin ser d'interès pels visitants (cas del grup allotjaments 
rurals). 

Article 17 

Normes comunes de funcionament 

17.1  Són d'aplicació als establiments de turisme rural, el títol primer i el títol quart del 
Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis 
complementaris en establiments d'allotjament turístic. 

17.2  En cap cas no podrà allotjar-se una mateixa persona per un període de temps 
ininterromput superior als noranta dies. 

17.3  Els establiments de turisme rural disposaran de fulls de reclamació per a 
establiments turístics a disposició de les persones usuàries així com del rètol que els 
anunciï. 

“Article 18 
Revocació de la inscripció turística 
 
18.1 Són causes de revocació de la inscripció turística: 
 
a) La inactivitat comprovada com a allotjament turístic al llarg de sis mesos. 
 
b) L’incompliment del que disposen els articles 2, 3, 4, 5, 15.1 i 15.2 d’aquest Decret 
 
18.2 L’òrgan competent per revocar la inscripció turística és el director o directora del 
Servei Territorial corresponent; a Barcelona, el la persona titular de la Subdirecció 



General d’Ordenació Turística; i a la Val d’Aran qui correspongui del Conselh 
Generau.” 

Article 19 

Règim sancionador 

La inobservança de les disposicions previstes en aquest decret s'ha de sancionar de 
conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002 de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya. 

Disposició addicional primera 

El terme "residència-casa de pagès" inclòs en qualsevol disposició normativa 
s'entendrà referit a un establiment de turisme rural regulat pel present decret. 

Disposició addicional segona 

Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest 
decret no estan obligats a adaptar-se als nous requisits tècnics previstos en els 
articles 12 i 13 del present Decret, excepte que sol·licitin un augment de la capacitat, 

ampliació de les instal·lacions o canvi de titularitat. 

Disposició addicional tercera 

Les persones titulars d'establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada 
en vigor d'aquest decret i que estiguin explotant més de 25 places, no estan 
obligades a adaptar-se a allò que preveu l'article 15 apartat 3 del present decret 
sobre els límits de places que pot explotar un titular, excepte que es vulgui produir un 
canvi de titularitat, però tampoc podran augmentar-ne el nombre de les que tinguin 
autoritzades. 

Disposició addicional quarta 

Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest 
decret que tinguin un restaurant autoritzat en la mateixa edificació, no estaran 
sotmesos a la limitació de places del dit restaurant que preveu l'article 15, apartat 1 
del present decret, excepte que es vulgui produir un canvi de titularitat, però no 
podran en cap cas ampliar-ne la capacitat del mateix. 

Disposició addicional cinquena 

Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest 
decret que ultrapassin el nombre de places dins la mateixa edificació, prevista per 
l'article 15 apartat 4t, no estaran sotmesos a aquesta limitació, excepte que es vulgui 
produir un canvi de titularitat, però no podran en cap cas ampliar-ne la capacitat. 

Disposició addicional sisena 

Els establiments existents disposaran d'un termini d'un any per sol·licitar l'adscripció 
als nous grups i modalitats, així com per a començar a prestar els serveis previstos a 



l'article 16 del present decret. Transcorregut aquest termini es procedirà a 
l'adscripció d'ofici d'aquells que no ho hagin sol·licitat, sempre i quan estiguin 
prestant ja els esmentats serveis. 

Disposició addicional setena 

Els establiments de turisme rural ubicats a la Vall d'Aran, s'han d'adreçar, a tots els 
efectes regulats per aquest decret, al Conselh Generau dera Val d'Aran, atesa les 
transferències efectuades en la matèria pels decrets 176/1999, de 29 de juny i 
257/2000, de 24 de juliol, de transferència de competències de la Generalitat de 
Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de turisme. 

Disposicions transitòries 

.1  Les persones que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret puguin 
acreditar haver iniciat les obres d'adequació d'un edifici per tal de reconvertir-lo en 
establiment de turisme rural i presentin en el termini de sis mesos a comptar del dia 
següent de l'entrada en vigor del present decret, la documentació exigida pel Decret 
214/ 1995, de 27 de juny pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic 
anomenada residència-casa de pagès, veuran resolta la seva sol·licitud d'acord amb 
els requisits tècnics de la normativa anterior, però els establiments seran adscrits als 
nous grups i modalitats. 

.2  Les sol·licituds d'autorització d'obertura i funcionament que en el moment de 
l'entrada en vigor d'aquest Decret comptin amb tota la documentació exigida pel 
Decret 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic 
anomenada residència-casa de pagès seran resoltes d'acord amb els requisits 
tècnics de la normativa anterior, però els establiments seran adscrits als nous grups i 
modalitats. 

.3  Els establiments en tràmit d'autorització esmentats en el paràgraf anterior que ja 
compleixin els requisits i s'ajustin a les característiques dels grups i modalitats en què 
s'ordenen els establiments de turisme rural segons el present Decret seran autoritzats 
i classificats d'acord amb el mateix. 

Disposició derogatòria  

Es deroguen el Decret 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat 
d'allotjament turístic "Residència-Casa de Pagès" i el Decret 214/ 1995, de 27 de juny 
pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de 
pagès. 

Disposicions finals 

.1  El conseller o consellera competent en matèria de turisme adoptarà les mesures 
per a l'aplicació i l'execució d'aquest Decret. 

.2  Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 25 de juliol de 2006 



Pasqual Maragall i Mira 

President de la Generalitat de Catalunya 

Antoni Castells i Oliveres 

Conseller d'Economia i Finances  
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

RESOLUCIÓ
MAH/2151/2009, de 15 de juliol, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per 
a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental en els establiments 
de turisme rural.

Mitjançant la Resolució MAH/1806/2004, de 16 de juny, es van establir els criteris 
ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental en els 
establiments de turisme rural.

D’acord amb l’article 4 de la Resolució esmentada, el període de validesa de la 
definició de la categoria de servei i dels criteris específics és, com a màxim, de tres 
anys des de la seva publicació i, per tant, cal revisar-lo.

Cal assenyalar que els objectius i les finalitats ambientals proposades en els 
criteris anteriors són totalment vàlids en l’actualitat.

Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga l’article 5 del Decret 316/1994, 
de 4 de novembre, sobre atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental 
per la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, 
pel qual s’amplia l’àmbit del distintiu als serveis, i d’acord amb l’informe previ del 
Consell de Qualitat Ambiental,

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

1. Categoria de servei.
S’inclouen en aquesta categoria els establiments de turisme rural regulats a la 

secció cinquena del capítol III 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 característiques de qualitat ambiental específiques de la categoria 

de servei definida a l’apartat 1 s’avaluen segons els criteris i el sistema d’avaluació 
establerts a 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 a partir de la data de publi-
cació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Les empreses que gaudeixen del distintiu de garantia de qualitat ambiental 
d’acord amb els criteris de la Resolució MAH/1806/2004, de 16 de juny, hauran 
de demostrar el compliment d’aquests nous criteris en el moment de renovar-ne 
l’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 especificacions que indiquen les nor-

mes gràfiques que estableix el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la 
utilització del distintiu de garantia de qualitat ambiental.
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6.2 La llegenda que ha de figurar en el distintiu de garantia de qualitat ambiental 
és la següent: “Respectuós amb el medi ambient”, o bé la seva traducció literal a la 
resta d’idiomes en què estigui la informació general de l’establiment.

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

Barcelona, 15 de juliol de 2009

MARIA COMELLAS I DOÑATE

Directora general de Qualitat Ambiental

ANNEX

Per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’establiment ha de dis-
posar de l’autorització corresponent i ha de complir la legislació ambiental vigent 
d’on estigui ubicat i els criteris ambientals que especifica aquest annex, els quals 
tenen com a objectiu la minimització de l’impacte sobre el medi i el foment de la 
sensibilitat ecològica dels usuaris.

Per avaluar les sol·licituds o verificar el compliment dels criteris indicats en 
aquest annex, es pot tenir en compte l’aplicació dels sistemes de gestió ambientals 
reconeguts, com són el sistema EMAS o la norma UNE-EN ISO 14001, així com 
el fet de disposar d’alguna altra etiqueta del tipus I d’acord amb la norma UNE-EN 
ISO 14024, tot i que l’aplicació d’aquests sistemes no té 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’establiments de turisme rural es di-

videixen en deu apartats, cadascun dels quals conté criteris bàsics de compliment 
obligatori i criteris opcionals, els quals estan puntuats de l’1 a 9 punts.

a) Per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’establiment ha de 
complir tots i cadascun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 60 punts en el 
còmput total de criteris opcionals corresponents, com a mínim, a 4 apartats.

Es crea una altra classificació dins d’aquesta categoria en funció del percentatge de 
punts obtinguts respecte al màxim de punts que es poden assolir: bronze: el mínim 
de punts fins a un 50%; plata: del 50% fins al 80%, i or: del 80% fins al 100%.

Per tant, tindran el distintiu de bronze els establiments que assoleixin de 60 a 104 
punts; tindran el distintiu de plata els establiments que assoleixin de 105 a 150 punts, 
i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin de 151 a 196 punts.

Els establiments que no tinguin piscina o que en tinguin, però no coberta, han 
d’obtenir un mínim de 52 punts en el còmput total dels criteris opcionals, corres-
ponents, com a mínim, a 4 apartats.

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze els establiments que 
assoleixin de 52 a 92 punts; tindran el distintiu de plata els establiments que asso-
leixin de 93 a 133 punts, i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin 
de 134 a 173 punts.

Per als establiments que no disposin de servei de restauració, el valor mínim que 
caldrà assolir serà de 56 punts, corresponents, com a mínim, a 4 apartats.

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze els establiments que 
assoleixin de 56 a 98 punts; tindran el distintiu de plata els establiments que asso-
leixin de 99 a 141 punts, i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin 
de 142 a 184 punts.

Per als establiments que no tinguin piscina ni servei de restauració, es tindran en compte 
els requisits de puntuació establerts per als establiments que no tinguin piscina.
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b) Els establiments construïts a partir del 16 de juny de 2004, data de l’anterior 
Resolució d’establiment de criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu als 
establiments de turisme rural, hauran d’obtenir un mínim de 70 punts en el còmput 
total de criteris opcionals, corresponents, com a mínim, a 4 apartats.

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze els establiments que 
assoleixin de 70 a 114 punts; tindran el distintiu de plata els establiments que asso-
leixin de 115 a 160 punts, i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin 
de 161 a 196 punts.

Els establiments que no tinguin piscina o en tinguin, però no coberta, hauran 
d’obtenir un mínim de 62 punts en el còmput total dels criteris opcionals, corres-
ponents, com a mínim, a 4 apartats.

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze els establiments que 
assoleixin de 62 a 102 punts; tindran el distintiu de plata els establiments que asso-
leixin de 103 a 143 punts, i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin 
de 144 a 173 punts.

Per als establiments que no tinguin servei de restauració, el valor mínim que 
caldrà assolir serà de 66 punts, corresponents, com a mínim, a 4 apartats.

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze els establiments que 
assoleixin de 66 a 108 punts; tindran el distintiu de plata els establiments que asso-
leixin de 109 a 151 punts, i tindran el distintiu d’or els establiments que assoleixin 
de 152 a 184 punts.

Per als establiments que no tinguin piscina ni servei de restauració, es tindran 
en compte els requisits de puntuació establerts per als establiments que no tinguin 
piscina.

1.1 Gestió de residus.
1.1.1 Criteris bàsics.
1.1.1.1 Recollida selectiva.
L’establiment ha de gestionar els seus residus conforme a les determinacions legals 

i, especialment, segons la reglamentació municipal, la Llei 6/1993, reguladora dels 
residus, i el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC). 
A fi d’afavorir la valoració dels residus que genera, l’establiment ha d’implantar la 
recollida selectiva de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, residus orgà-
nics, metalls, piles, làmpades, pintures, tòners, olis de cuina usats i altres matèries 
susceptibles de valorització, 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 contenidors.
Tots els contenidors han d’estar retolats de manera clara, pedagògica i visible, 

amb una identificació del tipus de residu que contenen.
1.1.1.3 Informació als clients.
En el full informatiu que es lliura als clients en el moment de registre, s’hi ha donar 

informació sobre la gestió de residus duta a terme a l’establiment i s’ha d’explicar la 
importància de la recollida selectiva i la necessitat que aquesta recollida s’efectuï 
correctament. De la mateixa manera, es demanarà la col·laboració dels clients per 
efectuar el destriament dels residus.

1.1.2 Criteris opcionals.
1.1.2.1 Recollida selectiva.
Per a cada tipus de material (vidre, paper i cartró, plàstic, envasos lleugers, resi-

dus orgànics, productes de neteja de la piscina, tòners, pintures, piles, làmpades, 
olis de cuina usats, etc.) recollit per l’establiment i no especificat en la recollida 
selectiva del municipi, es donarà 1 punt, fins a un màxim de 7 punts, sempre que 
se n’asseguri una gestió correcta.

1.1.2.2 Compostatge.
Es valorarà amb 4 punts que els residus orgànics (restes de menjar, restes vegetals 

o de poda) siguin compostats en el mateix establiment, sempre que es vetlli per un 
funcionament correcte del procés i no es produeixin afeccions al medi o als usuaris 
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per motiu de producció de lixiviats o de males olors.
A més, es valorarà amb 1 punt l’ús del compost obtingut o extern en els jardins 

dependents del mateix establiment.
1.1.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris corresponents 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), 
els equipaments de la piscina, el sistema de reg o altres instal·lacions que consumei-
xin aigua han d’incorporar sistemes d’estalvi. Per a la definició de sistema d’estalvi 
d’aigua, s’ha de prendre com a referència 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’han de reparar. Per tal de facilitar la comprovació del compliment 
d’aquest criteri, caldrà portar un registre de les incidències en el qual constin les 
mesures de correcció realitzades.

1.2.1.2 Control quantitatiu.
L’establiment ha de portar un registre trimestral del consum d’aigua, amb la 

finalitat de conèixer i avaluar, a partir de comparacions interanuals, les millores 
aconseguides i detectar consums anòmals.

1.2.1.3 Informació als clients.
En el full informatiu que es lliura als clients en el moment del registre s’ha d’ex-

plicar la importància de la utilització correcta de l’aigua i les accions que realitza 
l’establiment per contribuir a l’estalvi d’aigua. De la mateixa manera, s’informarà 
els clients de com poden incrementar-ne l’estalvi.

1.2.1.4 Rètols informatius.
A les zones on els clients consumeixen aigua, s’hi han d’instal·lar rètols que facin 

referència a la utilització racional de l’aigua.
De la mateixa manera, s’ha d’instal·lar als lavabos rètols on s’informi que només 

es canvien tovalloles en cas que ho sol·licitin els clients.
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 a la categoria de productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. Valo-
ració del criteri: s’atorgaran 8 punts quan totes les regadores disposin del distintiu 
o compleixen 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 regadores 
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 dispositius d’estalvi que, un cop acoblats a l’aixeta, 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 sistemes 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 compleixen el valor de cabal, però no disposen del distintiu ni incorporen 
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dispositius d’estalvi, s’atorgaran només 4 punts. Quan totes les aixetes compleixin 
el valor de cabal mitjançant una barreja de les dues solucions anteriors, s’atorgaran 
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 sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua. Valoració del criteri: 4 punts.

b) Els vàters han d’incorporar un dispositiu d’interrupció de descàrrega o de 
premuda curta/llarga amb les instruccions relatives a l’accionament del dispositiu 
d’interrupció de descàrrega o de premuda curta/llarga visibles a la cisterna. O bé, 
disposar del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de productes 
i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. Valoració del criteri: 4 punts.

1.2.2.4 Altres sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.
S’hi inclouen els sistemes que no preveuen els apartats anteriors com, per exemple, 

aixetes o regadores de dutxa amb tancament automàtic temporalitzat o amb sensor 
de presència, sistemes d’estalvi a les instal·lacions de la piscina, sistemes d’estalvi 
en el rec, aprofitament d’aigües grises o pluvials, etc. L’estalvi demostrable ha de 
ser d’un mínim d’un 20% en relació amb la instal·lació convencional. Valoració del 
criteri: 4 punts per sistema instal·lat, fins a un màxim de 8 punts. Per als sistemes 
que afectin moltes unitats (aixetes de lavabo o dutxes, etc.), 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 com-

provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada i/o consulta de 
les especificacions tècniques.

1.3 Piscina.
1.3.1 Criteris bàsics.
1.3.1.1 Piscines descobertes.
L’aigua de la piscina descoberta no pot ser escalfada si no és a partir d’energia 

renovable o residual.
1.3.1.2 Piscines cobertes.
Les piscines cobertes han de complir els requisits següents:
a) La temperatura de l’aigua no excedirà els 28ºC, excepte les piscines d’ús 

termal.
b) La temperatura de l’aire de les piscines cobertes mesurada a un metre d’alçada 

sobre la làmina d’aigua no excedirà els 3ºC per sobre de la temperatura de l’aigua, 
i la humitat relativa del recinte estarà inclosa entre el 60% i el 70%.

1.3.1.3 Rètols informatius.
Als vestuaris, si n’hi ha, o a les zones comunes de la piscina coberta, s’han d’instal-

lar rètols on s’expliqui la gestió de la climatització de la piscina.
1.3.2 Criteris opcionals.
1.3.2.1 Cloració.
La cloració ha de ser substituïda parcialment per alguna alternativa ambiental-

ment més correcta (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: 4 punts.

1.3.2.2 Dosificació dels productes químics.
La piscina ha d’estar equipada amb un equipament de dosificació automàtica per 

als productes químics. Valoració del criteri: 3 punts.
1.3.2.3 Piscina coberta.
a) La piscina ha d’estar equipada amb manta tèrmica, la qual l’ha de cobrir en 

les hores en què aquesta primera no es trobi en funcionament. Valoració del criteri: 
9 punts.

b) La piscina ha de disposar d’una bomba de calor deshumectant. Valoració del 
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criteri: 8 punts.
c) La calor de l’aire extret del recinte de la piscina s’ha de reutilitzar per escalfar 

l’aire de recinte. En cas de disposar d’una bomba de calor deshumectant ja es con-
sidera complert el criteri. Valoració del criteri: 6 punts.

1.3.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.3 de l’annex es fa per com-

provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada.

1.4 Eficiència i estalvi energètic.
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 Il·luminació.
a) S’ha de garantir al màxim l’aprofitament de la llum natural i evitar obstacu-

litzar-ne l’accés.
b) En les zones interiors de la instal·lació s’han d’utilitzar fluorescents trifòsfor, 

làmpades fluorescents compactes o làmpades de vapor de sodi. Per al compliment 
del criteri cal que com a mínim un 50% 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 què la substitució no 
sigui viable per impossibilitat física.

c) La il·luminació exterior de l’establiment de turisme rural s’ha de fer d’acord 
amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, i amb el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001.

La instal·lació d’il·luminació exterior s’ha de fer amb làmpades de vapor de 
sodi.

Els llums o pàmpols han d’il·luminar només l’espai que cal il·luminar, i han de 
tenir un flux a l’hemisferi superior inferior a un 1%.

La il·luminació únicament ha de funcionar mentre es doni servei. És recomanable 
instal·lar reguladors horaris.

1.4.1.2 Aigua calenta sanitària (ACS) i/o calefacció.
a) Totes les instal·lacions d’ACS, tant els dipòsits d’acumulació com els tubs de 

distribució, així com la caldera, han d’estar ben aïllats, tret dels casos en què els 
mateixos tubs de distribució s’emprin per escalfar el recinte.

b) Almenys un cop l’any un tècnic qualificat ha de fer una revisió de l’estat de 
les calderes en què se’n comprovarà el rendiment, el qual haurà de ser superior al 
85% (excepte 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 
l’establiment per contribuir a l’estalvi energètic. De la mateixa manera, s’han in-
cloure consells pràctics per tal que els clients puguin també contribuir a l’estalvi 
energètic.

1.4.1.4 Rètols informatius.
A les habitacions, s’hi han d’instal·lar rètols on es faci referència a la utilització 

racional de l’aigua calenta, la il·luminació i la climatització.
1.4.2 Criteris opcionals.
1.4.2.1 Aïllament.
Els tancaments de vidre a l’exterior han d’estar equipats amb doble vidre. Per 

al compliment del criteri cal que com a mínim el 50% del total de superfície de 
tancament amb vidre exterior compleixi el criteri. El compliment d’aquest percen-
tatge mínim dóna dret a 1 punt. La resta de punts fins a un total de 8 s’atorgaran 
de manera proporcional amb el percentatge de la superfície que compleixi el 
criteri.

1.4.2.2 Il·luminació.
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a) A les zones interiors, amb funcionament seguit de la il·luminació superior a 
vuit hores diàries, cal que els balasts utilitzats en els fluorescents siguin electrònics. 
Valoració del criteri: 5 punts.

b) Apagament automàtic dels llums exteriors innecessaris mitjançant un regulador 
horari (rellotge astronòmic o cèl·lula fotoelèctrica). Valoració del criteri: 3 punts.

1.4.2.3 Aigua calenta sanitària (ACS) i/o calefacció.
a) Ús de calderes amb un etiquetatge de rendiment energètic igual o superior a 

dues estrelles, d’acord amb les especificacions que deriven de la Directiva 92/42/
CEE. Valoració del criteri: 6 punts.

b) Les habitacions disposaran d’un sistema de regulació individual de la tempe-
ratura. Valoració del criteri: 6 punts.

c) Tara dels termòstats que no permeti una temperatura de consigna inferior a 
22ºC a l’estiu ni superior a 24ºC a l’hivern. Valoració: 6 punts.

1.4.2.4 Ús de fonts d’energia renovable i eficiència energètica.**
a) Utilització d’alguna de les possibilitats d’ús d’energies renovables que es 

descriuen a continuació. S’accepten 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, escalfament de piscines cobertes.

Energia solar fotovoltaica: per a il·luminació exterior (fanals fotovoltaics), sistemes 
de reg de jardins, electrificació de zones aïllades, bombament d’aigua, instal·lacions 
connectades a xarxa o altres aplicacions justificades.

Energia eòlica: per a electrificació de zones aïllades, bombament d’aigua, o altres 
aplicacions 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 provenint de sistemes energètics per produir 

fred i/o calor amb estalvis de la despesa tèrmica superiors al 15%, com ara sistemes 
de cogeneració, calor despresa pel condensador de l’aire condicionat, calor de les 
aigües grises, etc. No s’inclou la cogeneració amb biomassa que ha estat valorada 
a l’apartat anterior. Valoració del criteri: 6 punts per sistema fins a un total de 12 
punts.

c) Els electrodomèstics de l’establiment han de pertànyer, com a mínim, a la 
classe A d’eficiència energètica d’acord amb les disposicions d’aplicació de la 
Directiva 92/75/CEE del Consell, relativa a la indicació del consum d’energia i 
d’altres recursos en els aparells domèstics, mitjançant l’etiquetatge i la informació 
uniforme dels productes. Valoració del criteri: 2 punts per tipus d’electrodomèstic 
fins a un màxim de 6.

1.4.2.5 Arquitectura bioclimàtica.
Els establiments que disposin d’elements d’arquitectura bioclimàtica que 

permetin un estalvi d’energia tèrmica o elèctrica, com ara un mur de cambra 
convectiva, hivernacle a la cara sud de l’allotjament, xemeneies solars, zo-
nificació d’espais, construcció de façana ventilada en l’orientació sud-oest, 
ventilació encreuada en zones comunes, etc., rebran 4 punts per element, fins 
a un màxim de 8 punts.

1.4.2.6 Altres sistemes que afavoreixen l’estalvi d’energia.
S’hi inclouen els sistemes que no preveuen 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. Valoració 
del criteri: 4 punts per sistema instal·lat, fins a un màxim de 8 punts. Per als siste-
mes que afectin moltes unitats, per aconseguir els 4 punts cal que totes les unitats 
compleixin el criteri.

1.4.3 Avaluació de conformitat.
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L’avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.4 de l’annex es fa per com-
provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada a excepció del 
subapartat b) de l’apartat 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 compliment de les 
determinacions que estableix el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

1.5 Compres.
L’establiment ha de fixar criteris ambientals per a les seves compres (reducció 

de la contaminació, minimització d’envasos, etc.).
1.5.1 Criteri bàsic.
1.5.1.1 Equips de refrigeració.
En cas de nova adquisició, els equips de refrigeració (neveres, congeladors i aparells 

aire condicionats) han d’utilitzar gasos refrigerants amb un potencial d’esgotament 
de la capa d’ozó igual a zero. En el cas de neveres i congeladors domèstics, a més 
a més, els refrigerants hauran de tenir un potencial d’escalfament global igual o 
inferior a 15 (calculat en equipaments 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 d’un sol ús.
L’establiment no subministrarà productes per als clients amb embolcall individual 

en aquells casos en què sigui possible prescindir-ne (melmelades, sucres, mantegues, 
sabó, xampú, etc.). Això es valorarà considerant els productes oferts en el bany i 
per esmorzar. En el servei de restauració no es farà servir coberteria i vaixella d’un 
sol ús. Valoració màxima del criteri: 7 punts.

1.5.2.2 Begudes amb recipient retornable.
L’establiment no vendrà ni subministrarà begudes en recipients d’un sol ús en 

els casos en què el mercat n’ofereixi d’altres en recipients retornables. Valoració 
del criteri: 4 punts.

1.5.2.3 Aliments ecològics.
L’establiment comprarà productes alimentaris ecològics que compleixin el Re-

glament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 
2092/91. Per a cada producte es donarà 1 punt, fins a un màxim de 8 punts. Es 
valorarà en relació amb l’últim any anterior a la sol·licitud del distintiu.

1.5.2.4 Productes amb etiqueta ecològica.
L’establiment comprarà productes per al manteniment (productes de neteja, 

pintures, etc...) i el desenvolupament de la seva activitat (paper, paper higiènic, TV, 
etc.) que tinguin una etiqueta ecològica com, per exemple, el distintiu de garantia 
de qualitat ambiental, l’etiqueta ecològica europea, l’Àngel blau o el Cigne blanc.

La compra de productes d’il·luminació i els dispositius d’estalvi d’aigua (incloses 
aixetes, dutxes i altres elements) no suposa l’atorgament de punts en aquest apartat, 
ja que és objecte de puntuació en un altre apartat.

Per a cada tipus d’aquests productes es donarà 1 punt, fins a un màxim de 4 punts. 
Es valorarà en relació amb l’últim any anterior a la sol·licitud del distintiu.

1.5.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.5 de l’annex es fa per com-

provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada i consulta de les 
especificacions tècniques.

1.6 Integració paisatgística.
1.6.1 Criteri bàsic.
L’establiment ha d’estar construït amb materials, colors i estil arquitectònic propis 

de la zona, i no ha de suposar un impacte ambiental significatiu sobre el paisatge. Si 
escau, en l’avaluació del criteri es considerarà l’adopció de mesures de minimització 
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de l’impacte paisatgístic.
1.6.2 Avaluació de conformitat.
L’ avaluació de conformitat per al criteri de l’apartat 1.6 de l’annex es fa per 

comprovació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada, així com 
mitjançant la presentació d’un projecte de minimització de l’ impacte paisatgístic 
quan s’escaigui.

1.7 Disseny dels espais exteriors.
1.7.1 Criteris bàsics.
1.7.1.1 Selecció de les espècies vegetals autòctones.
La vegetació de l’establiment ha de ser autòctona i/o adaptada al clima de la zona 

on s’ubica l’edifici. Utilització de criteris de xerojardineria (agrupació d’espècies 
segons les seves necessitats d’aigua).

1.7.2 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat per al criteri de l’apartat 1.7 de l’annex es fa per com-

provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada.

1.8 Sorolls i vibracions.
1.8.1 Criteri bàsic.
a) L’establiment no pot sobrepassar els nivells de sorolls i vibracions que s’es-

tableixin en el mapa de capacitat acústica per a la zona on estigui ubicat, d’acord 
amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desple-
gament reglamentari, o bé l’ordenança municipal, si aquesta és més restrictiva que 
la Llei.

b) Les instal·lacions de climatització i/o ventilació, si n’hi ha, no han d’originar 
en els edificis contigus o pròxims no usuaris d’aquests serveis nivells d’immissió 
superiors als que estableix la legislació abans esmentada.

c) Les instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edificació (ascensors, fun-
cionament de les màquines, equips de climatització i/o ventilació, etc.) no han de 
transmetre a l’interior de l’establiment nivells acústics (sonors i vibracions) superiors 
als establerts en la legislació abans esmentada.

d) Als establiments construïts a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució, 
les instal·lacions de climatització i/o ventilació s’han de col·locar en el terrat o en la 
teulada amb les mesures correctores escaients per tal de minimitzar-se l’impacte 
acústic. Amb les mateixes mesures correctores, i en cas d’edificis aïllats, els equips 
esmentats es poden instal·lar també en espais annexos.

1.8.2 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat per als criteris de l’apartat 1.8 es fa per mostreig i/o 

determinació in situ per un tècnic competent d’acord amb els annexos 3, 4 i 7 de la 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. L’avaluació de conformitat 
per al criteri d) de l’apartat 1.8 es fa per comprovació in situ d’un tècnic competent. 
Quan l’activitat no disposi de cap focus emissor, l’avaluació de conformitat es podrà 
realitzar mitjançant un informe tècnic justificatiu.

1.9 Sistemes de qualificació ambiental.
1.9.1 Criteris opcionals.
1.9.1.1 Altres certificacions.
L’establiment ha de disposar del registre EMAS, de la certificació ISO 14001 o 

d’alguna altra certificació turística de qualitat/de responsabilitat social, etc. Valoració 
del criteri: 2 punts (EMAS), 1 punt (ISO 14001) i 1 punt (altres).

1.9.1.2 Etiquetes ecològiques.
L’establiment ha de disposar d’una altra etiqueta ecològica, com per exemple 

l’etiqueta ecològica europea. Valoració del criteri: 2 punts.

1.10 Informació i educació ambiental.
1.10.1 Criteris bàsics.
1.10.1.1 Full informatiu.
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients i en un lloc visible informació so-
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bre els criteris que caracteritzen els establiments que han obtingut el distintiu, on 
s’explicaran tots els apartats anteriors. Aquesta informació s’editarà en català i en la 
resta d’idiomes en què es trobi la informació general de l’establiment. Si l’establiment 
disposa de pàgina web, aquesta informació s’hi haurà de poder consultar.

1.10.1.2 Transports i mobilitat.
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients i en un lloc visible informació 

sobre els transports públics que circulen per la zona i, sempre que sigui possible, 
informaran de les possibilitats d’accedir a l’establiment o de realitzar excursions 
en transport públic o no motoritzat.

1.10.1.3 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 està situat l’establiment i les possibilitats de descoberta. Es pre-
veu en aquest apartat el fet de tenir bibliografia, documentació sobre itineraris, de 
consulta, per vendre 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, culturals, etc.

1.10.2 Criteris opcionals.
1.10.2.1 Educació ambiental.
L’establiment disposarà d’un programa d’activitats d’animació turística o educa-

tives, que incloguin propostes encaminades al foment de la consciència ambiental, 
als hàbits de consum ambientalment correctes i a l’estalvi de recursos, i promoguin 
el coneixement i la protecció del medi. Valoració del criteri: 4 punts.

1.10.2.2 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’establiment i sol·licitarà als 
clients que l’emplenin. Així mateix en realitzarà el buidatge i n’avaluarà els resultats. 
Valoració del criteri: 1 punt.

1.10.2.3 Bicicletes.
L’establiment disposarà de bicicletes per tal que puguin ser utilitzades pels clients 

de l’establiment. Valoració del criteri: 2 punts.
1.10.3 Avaluació de conformitat.
L’avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.10 de l’annex es fa per com-

provació in situ de l’entitat col·laboradora degudament acreditada.

2. Sistema d’avaluació de conformitat i documentació.

2.1 Documentació.
Els sol·licitants del distintiu han de trametre a la Direcció General de Qualitat Am-

biental els documents degudament complimentats que s’indiquen 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 degudament acreditada i d’acord amb el model IVD.
Els impresos de sol·licitud, de declaracions, d’informe d’avaluació i de verificació 

es poden obtenir al Departament de Medi Ambient i Habitatge (av. Diagonal, 523-
525, 08029 Barcelona) o per Internet, a l’adreça http://www.gencat.net/mediamb/

qamb/distintiu_solicitud.htm.

2.2 Selecció de l’entitat col·laboradora.
Les anàlisis i comprovacions han de ser realitzats per una de les entitats col·laboradores 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge degudament acreditada per a aquest 
camp d’actuació, una relació actualitzada de les quals es lliurarà al sol·licitant.

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

2.3 Sistema de control.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge 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 actualitzada.

(09.181.114)

*
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Part I. Dades de l'establiment 
Nom de l’establiment de turisme rural        

NIF       

Adreça       

Municipi i comarca       

Codi postal       

Telèfon       Fax       

Pàgina web       

Categoria       

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

      

Nombre d’habitacions       

Any d’obertura       

 

Enumereu els serveis oferts a l’establiment: 

 Restauració (dinar i/o sopar) 

 Piscina 

 Aire condicionat 

 Altres (especifiqueu-los) 

      

      

 

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

                Sí                                                        No 

 

Especifiqueu la font d’abastament de l’aigua de l’establiment: 

      

 

 

 

Descriviu breument el tipus gestió de les aigües residuals de l’establiment: 
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Part II. Compliment dels criteris (Codi 160) 
Per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’establiment ha de complir tots i 
cadascun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 60 punts en el còmput total de criteris 
opcionals corresponents a, com a mínim, 4 apartats. 

Es crea una altra classificació dins d’aquesta categoria en funció del percentatge de punts 
obtinguts respecte al màxim de punts que es poden assolir. Bronze: el mínim de punts fins 
a un 50%; plata: del 50% fins al 80% i Or: del 80% fins al 100%. 

Per tant tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que assoleixin de 60 a 104 
punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que assoleixin de 105 a 150 punts i 
tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin de 151 a 196 punts.  

Els establiments que no disposin de piscina o tinguin piscina però no coberta,  hauran 
d’obtenir un mínim de 52 punts en el còmput total dels criteris opcionals, corresponents a, 
com a mínim, 4 apartats.  

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que 
assoleixin de 52 a 92 punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que assoleixin 
de 93 a 133 punts i tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin de 134 a 173 
punts.  

El establiments que no disposin de servei de restauració, el valor mínim que caldrà assolir 
serà de 56 punts, corresponents a, com a mínim, 4 apartats. 

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que 
assoleixin de 56 a 98 punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que assoleixin 
de 99 a 141 punts i tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin de 142 a 184 
punts.  

Per a establiments que no disposin de  piscina ni de servei de restauració es tindran en 
compte els requisits de puntuació establerts per aquells establiments que no disposin de 
piscina. 

Els establiments construïts a partir del 16 de juny de 2004, data de l’anterior Resolució 
d’establiment de criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu als establiments de 
turisme rural, hauran d’obtenir un mínim de 70 punts en el còmput total de criteris 
opcionals, corresponents a, com a mínim, 4 apartats. 

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que 
assoleixin de 70 a 114 punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que 
assoleixin de 115 a 160 punts i tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin 
de 161 a 196 punts.  

Els establiments que no disposin de piscina o tinguin piscina però no coberta, hauran 
d’obtenir un mínim de 62 punts en el còmput total dels criteris opcionals, corresponents a, 
com a mínim, 4 apartats.  

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que 
assoleixin de 62 a 102 punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que 
assoleixin de 103 a 143 punts i tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin 
de 144 a 173 punts.  

El establiments que no disposin de servei de restauració, el valor mínim que caldrà 
assolir serà de 66 punts, corresponents a, com a mínim, 4 apartats. 

Per a la nova classificació, tindran el distintiu de bronze, aquells establiments que 
assoleixin de 66 a 108 punts; tindran el distintiu de plata aquells establiments que 
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assoleixin de 109 a 151 punts i tindran el distintiu d’or aquells establiments que assoleixin 
de 152 a 184 punts.  

Per a establiments que no disposin de  piscina ni de servei de restauració es tindran en 
compte els requisits de puntuació establerts per aquells establiments que no disposin de 
piscina. 

 
 
1.1 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Avaluació de conformitat 

L’avaluació de conformitat de tots el criteris corresponents a la gestió de residus del apartat 
1.1 es farà per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora. 

 
1.1.1.CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.1.1.1 RECOLLIDA SELECTIVA 

 L'establiment gestiona els seus residus conforme a les determinacions legals i, 
especialment, segons la reglamentació municipal. 

L'establiment té implantada la recollida selectiva de residus,  que es conseqüent amb la del 
municipi o comarca on està ubicat:  Si   No   

 

Gestió municipal 

Descripció breu del model gestió de residus del municipi en el qual s’ubica l’establiment 
(especifiqueu si el municipi disposa de deixalleria): 

      

Assenyaleu la tipologia de residus objecte dels serveis de recollida municipal: 

  Vidre 

  Paper i cartró 

  Plàstics 

  Envasos lleugers 

  Metalls 

  Residus orgànics 

  Piles 

  Altres (especifiqueu-los): 

                  
 

 

Gestió a l’establiment de turisme rural 

Descripció del sistema de recollida implantat tot assenyalant el destí final de cada tipologia 
de residus: 
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Assenyaleu la tipologia de residus objecte d’aquesta recollida selectiva: 

  Vidre 

  Paper i cartró 

  Plàstics 

  Envasos lleugers 

  Piles 

  Olis de cuina usats 

  Residus orgànics 

  Làmpades 

  Pintures 

  Metalls 

  Productes de neteja de la piscina 

  Tòners 

  Altres (especifiqueu-ne quins): 

      

      

 

 
 
1.1.1.2 RETOLACIÓ IDENTIFICATIVA DELS CONTENIDORS(*) 
 

Estan tots els contenidors retolats de forma clara, pedagògica i visible amb una identificació 
del tipus de residu que contenen? 

  Sí  No 

 
 
1.1.1.3 INFORMACIÓ ALS CLIENTS(*) 

En el full informatiu que es lliura als clients en el moment del registre : 

- s'explica la gestió de residus que realitza l'establiment? 

  Sí  No 

- s'informa de la importància que té la recollida selectiva i de la necessitat que la gestió 
s'efectuï correctament? 

  Sí  No 

- es demana al client la col·laboració per efectuar el destriament de residus? 

  Sí  No 

 
 
 

                                            
(*) Podeu trobar models de rètols i del full informatiu a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge següent: http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
(*) Podeu trobar models de rètols i del full informatiu a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge següent: http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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1.1.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
1.1.2.1 RECOLLIDA SELECTIVA (Puntuació màxima: 7 punts) 

Per cada material recollit per l’establiment de turisme rural que no estigui especificat en la 
recollida selectiva municipal es dona 1 punt fins a un màxim de 7 punts, sempre que se 
n'asseguri una gestió correcta. 

Nota: els residus gestionats mitjançant la deixalleria municipal no poden ser objecte 
de puntuació. 

 

Materials de recollida selectiva diferents del municipals, gestionats correctament 

  Vidre 

  Paper i cartró 

  Plàstics 

  Envasos lleugers 

  Residus orgànics 

  Productes de neteja de la piscina 

  Tòners 

  Piles 

  Làmpades 

  Olis de cuina usats 

  Pintures 

  Altres (especifiqueu-ne quins): 

      

      

Nombre de materials recollits selectivament 
diferents dels municipals, gestionats 
correctament: 

       materials 

Puntuació obtinguda en aquest criteri: 

 punts       

 
 
1.1.2.2 COMPOSTATGE   
a) Compostatge dels residus orgànics  (Puntuació: 4 punts) 

Els residus orgànics són correctament compostats pel propi establiment, sense produir 
afeccions al medi ni als usuaris? 
  Sí  No 

 
b) Ús del compost  (Puntuació: 1 punt) 

El compost obtingut o extern és usat en els jardins o conreus dependents del propi 
establiment o externs? 
  Sí  No 

 

 a)              punts 
Puntuació obtinguda en aquest criteri: 
 b)              punt 
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1.2 ESTALVI D’AIGUA  
 

 L'establiment promou l’estalvi d’aigua freda i calenta i, consegüentment, d’energia. Per 
això, incorpora sistemes d’estalvi en aquelles instal·lacions que consumeixin aigua, com els 
equipaments de bany (aixetes de lavabo, dutxes i cisternes de vàter) i els equipaments de 
la piscina o el sistema de reg, entre d’altres. 

 
Avaluació de conformitat 

L’avaluació de conformitat de tots els criteris del punt 1.2 d'estalvi d'aigua es farà per 
comprovació in situ de l'entitat col·laboradora degudament acreditada i/o consulta de les 
especificacions tècniques. 

 
 
1.2.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.2.1.1 MANTENIMENT 

Es realitza, almenys un cop al mes, una revisió de les aixetes, regadores de dutxa i 
cisternes de lavabo, per comprovar que no hi hagi degoters? 
  Sí  No 

 
 

L'establiment porta un registre de les revisions efectuades on hi constin les incidències i les 
mesures de correcció? 
  Sí  No 

 
1.2.1.2 CONTROL QUANTITATIU 

Amb la finalitat de conèixer i avaluar a partir de les comparacions interanuals, les millores 
aconseguides i detectar consums anòmals, es porta a terme un registre trimestral del 
consum d’aigua? 
  Sí  No 

 
1.2.1.3 INFORMACIÓ ALS CLIENTS(*) 

En el full informatiu que es lliura als clients en el moment del registre : 

- s'explica la importància de la utilització correcta de l’aigua? 

  Sí  No 
- s'informa de les accions que realitza el propi establiment per contribuir a l'estalvi d’aigua? 

  Sí  No 

- s'informa als clients de com poden ajudar a l'estalvi d’aigua? 

  Sí  No 

                                            
(*) Podeu trobar models de rètols i del full informatiu a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge següent: http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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1.2.1.4 RÈTOLS INFORMATIUS(*) 

En les zones de consum d'aigua s'han instal·lat rètols que fan referència a la utilització 
racional de l'aigua? 
  Sí  No 
 
Als lavabos s’han instal·lat rètols que informen al client que només es canvien les tovalloles 
en cas que el client ho sol·liciti? 
  Sí  No 

 Adjunteu còpia dels rètols informatius. 

 
 
1.2.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
1.2.2.1 REGADORES DE DUTXA  (Puntuació màxima: 8 punts)  
 

Criteri Nombre de 
regadores que 

compleixen el criteri 

Nombre de 
regadores totals 

a) Les regadores de dutxa (fixes o mòbils) disposen del 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria 
productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua o 
incorporen dispositius d’estalvi que, un cop acoblats donen 
un cabal inferior a 10 l/min. 

            

b) Les regadores de dutxa (fixes o mòbils) tenen un cabal 
inferior a 10 l/min però no disposen del Distintiu ni incorporen 
dispositius d’estalvi. 

            

 

Per les regadores de dutxa que compleixen l’apartat a), especifiqueu-ne la marca i el 
model, i el tipus de dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 

      

 

 

 

S’atorgaran 8 punts quan totes les regadores disposin del Distintiu o compleixen el valor de cabal 
gràcies a la incorporació de dispositius d’estalvi. (apartat a)  

Si totes les regadores compleixen el valor de cabal, però no disposen del Distintiu ni incorporen 
dispositius d’estalvi, s’atorgaran només 4 punts. (apartat b) 

Quan totes les regadores de dutxa compleixen el valor de cabal mitjançant una barreja de les dues 
solucions anteriors, s’atorgaran els punts de la solució majoritària. 
 
Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                             punts 
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1.2.2.2 AIXETES DE LAVABO, BIDET I AIGÜERA  (Puntuació màxima: 8 punts) 

Criteri 
Nombre d’aixetes 
que compleixen el 

criteri 

Nombre total 
d’aixetes 

a) Les aixetes disposen del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental per la categoria de productes i sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua o incorporen dispositius 
d’estalvi, que un cop acoblats, donen un cabal inferior a 8 
l/min. 

            

b) Les aixetes han tenen un cabal inferior a 8 l/min però no 
disposen del Distintiu ni incorporen dispositius d’estalvi. 

            

Per les aixetes que compleixen l’apartat a), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus 
de dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 

      

 

 

S’atorgaran 8 punts quan totes les regadores disposin del Distintiu o compleixin el valor de cabal 
gràcies a la incorporació de dispositius d’estalvi. (apartat a)  

Si totes les regadores compleixen el valor de cabal, però no disposen del Distintiu ni incorporen 
dispositius d’estalvi, s’atorgaran només 4 punts. (apartat b) 

Quan totes les regadores de dutxa compleixen el valor de cabal mitjançant una barreja de les dues 
solucions anteriors, s’atorgaran els punts de la solució majoritària. 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                             punts 

 
 
1.2.2.3 VÀTERS 
a)  (Puntuació: 4 punts) 

 
Tots els vàters de l’establiment tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per 
descàrrega de 6 litres o disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental? 
 
  Sí  No 
 
 
b)  (Puntuació: 4 punts) 

Tots els vàters de l’establiment incorporen un dispositiu d’interrupció de descàrrega o de 
polsada curta/llarga amb les instruccions relatives a l’accionament visibles a la cisterna, o 
disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental? 
 
  Sí  No 
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 a)       punts  
Puntuació obtinguda en aquest criteri: 
 b)       punts 

 
 
 
1.2.2.4 ALTRES SISTEMES D’ESTALVI D’AIGUA (Puntuació màxima: 8 punts) 

S’inclouen aquí aquells sistemes no previstos en els apartats anteriors com, per exemple, 
aixetes o regadores de dutxa amb tancament automàtic temporitzat o amb sensor de 
presència, sistemes d’estalvi en les instal·lacions de la piscina, sistemes d’estalvi en el rec, 
aprofitament d’aigües grises o pluvials, etc. 

En cas d’instal·lació d’algun d’aquests sistemes mencionats o d’algun altre sistema d’estalvi 
d’aigua, per ésser considerat vàlid, l’estalvi d’aigua demostrable ha de ser d’un mínim 
del 20% en relació amb la instal·lació convencional. 

S’atorga un màxim de 4 punts per sistema implantat, fins a un total de 8 punts. Per 
aquells sistemes que afectin a moltes unitats (aixetes de lavabo, o dutxes, etc.) per 
aconseguir els 4 punts cal que totes les unitats compleixin el criteri. 

 

 
Disposa d’algun altre sistema d’estalvi d’aigua?     Sí                           No   

En cas de resposta afirmativa, descriviu el/s sistema/es instal·lat/s tot especificant i justificant 
el percentatge d’estalvi d’aigua de cada sistema. 

      

 

 

 
 
En el cas d’implantar un sistema d’estalvi d’aigua que afecti moltes unitats, empleneu també 
la taula següent: 

 
Descripció 

 
 

Sistema d’estalvi d’aigua 

 
Nombre d’unitats que 
compleixen el criteri 

 
Nombre d’unitats totals 

       
      

 
      

      

 

 
      

 
      

 
 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                             punts 
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1.3 PISCINA 
 
 
Avaluació de conformitat 

L’avaluació de conformitat de tots els criteris de l’apartat 1.3 corresponents a la piscina es farà 
per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora degudament acreditada. 

 
 
1.3.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

L’establiment té piscina:   Si   No  

Coberta:    Si   No  

Descoberta    Si   No  

 
1.3.1.1 PISCINES DESCOBERTES 

S'escalfa l'aigua de la piscina descoberta? 
  Sí   No 

  No escau, l’establiment no disposa de piscina descoberta. 

Si la resposta és afirmativa, descriviu quins tipus d'energia renovable o residual es fa servir: 
      

 

 

 

 
1.3.1.2 PISCINES COBERTES 

La temperatura de l’aigua no pot excedir als 28ºC. En queden excloses les piscines d’ús 
termal. 

Tª de l’aigua:       

La temperatura de l’aire mesurada a un metre d’alçada sobre la làmina d’aigua no pot excedir 
a 3ºC per sobre de la temperatura de l’aigua. 
Tª de l’aire a un metre d’alçada sobre la làmina d’aigua:       

La humitat relativa (HR) del recinte ha d’estar compresa entre el 60% i el 70%. 

Humitat relativa (HR):       

 
 
1.3.1.3 RÈTOLS INFORMATIUS 

Als vestuaris i a les zones de comunes de la piscina s'han instal·lat rètols que fan referència 
a la gestió de la climatització de la piscina? 

  Sí  No 

 Adjunteu còpia dels rètols informatius. 
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1.3.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
1.3.2.1 CLORACIÓ  (Puntuació: 4 punts) 

La desinfecció de l'aigua es duu a terme substituint parcialment la cloració per alguna 
alternativa amb baix impacte (ozó, radiació ultraviolada, etc.) garantint al mateix temps el 
compliment de la normativa vigent? 
  Sí  No 

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu el sistema de desinfecció emprat: 

      
 
 
 
 
 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                                    punts 

 
 
1.3.2.2 DOSIFICACIÓ DELS PRODUCTES QUÍMICS (Puntuació: 3 punts) 

La piscina està equipada amb un equipament de dosificació automàtica per als productes 
químics? 
  Sí  No 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 

 
1.3.2.3 PISCINA COBERTA 
a) (Puntuació: 9 punts) 

La piscina està equipada amb una manta tèrmica la qual la cobreix en les hores en què la 
piscina no es trobi en funcionament?  
  Sí  No 

 
b)                                                                                                          (Puntuació: 8 punts) 

La piscina disposa d’una bomba de calor deshumectant? 
  Sí                                                                          No 

 
c)                                                                                                                  (Puntuació: 6 punts) 
La calor de l’aire extret del recinte de la piscina és reutilitzat per escalfar l’aire del recinte? (En 
cas de disposar d’una bomba de calor deshumectant ja es considera complert el criteri) 

 Sí                                                                          No 
 

                                                                                     a)      punts 
Puntuació obtinguda en aquest criteri:                                               b)      punts 
                                                               c)      punts 
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1.4 EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC 
 

 L’establiment promou l’eficiència i estalvi energètic en les seves instal·lacions. 

 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat dels criteris ambientals del punt 1.4 d’eficiència i estalvi energètic 
es farà per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora, a excepció del: subapartat b) de 
l'apartat 1.4.1.2 i subapartat a) de l'apartat 1.4.2.3 que en el cas de no disposar de la 
informació es farà per analítica de gasos. 

 
 
1.4.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.4.1.1 IL·LUMINACIÓ 
 
a) Llum natural 

La llum natural: 
- s'aprofita al màxim?  Sí  No 

- té un bon accés als espais interiors?  Sí  No 

 
b) Fluorescents trifósfor, làmpades fluorescents compactes o làmpades de vapor de 
sodi 

En les zones interiors i exteriors s’utilitzen fluorescents trifósfor, làmpades fluorescents 
compactes o làmpades de vapor de sodi? 
  Sí  No 

Per al compliment del criteri cal que com a mínim un 50% dels punts de llum compleixin el 
criteri. La resta s’ha de substituir de forma progressiva, en funció de la vida útil de la làmpada. 

Aquest criteri no s’aplica a aquells punts de llum en els quals la substitució de les làmpades no 
sigui viable per impossibilitat física. 

 

• Nombre total de làmpades fluorescents compactes, fluorescents trifòsfors o vapor de sodi 
en les zones interiors i exteriors:       

• Percentatge de punts de llum que compleixen el criteri:       

 
c)Il·luminació de l’exterior 

La il·luminació exterior de l’establiment de turisme rural es fa d’acord amb la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i amb 
el Decret 82/2005, de 3 de maig, per qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001?    

 Sí                                    No 

La instal·lació d’il·luminació exterior és amb làmpades de vapor de sodi? 
     Sí    No 
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El llums o pàmpols il·luminen només l’espai que cal il·luminar, i tenen un flux a l’hemisferi 
superior menor d’un 1%?  
     Sí    No 

La il·luminació funciona mentre es dona el servei?(És recomanable instal·lar reguladors 
horaris)     

     Sí    No 

 
 
1.4.1.2 AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) I/O CALEFACCIÓ 

L’establiment disposa de caldera per a: 

Generar aigua calenta sanitària?                                               Sí                         No 

Calefacció?                                                                                 Sí                         No 

En cas de resposta afirmativa, indiqueu el tipus de combustible emprat. 

      

 

En cas de resposta negativa, descriviu la solució adoptada. 

      

 
a) Aïllament 

Les instal·lacions d’ACS, tant els dipòsits d’acumulació com els tubs de distribució així com la 
caldera, estan ben aïllats?  
  Sí  No 
A excepció d’aquells casos en els quals els tubs mateixos són emprats per escalfar el recinte. 

 

Descriviu el tipus d’aïllament emprat  

      

 
b) Manteniment de la caldera 

Es realitza amb una periodicitat anual una revisió de l’estat de la/es caldera/es per un tècnic 
qualificat en la qual es comprova:  

- que el rendiment sigui superior al 85% (a excepció de les de biomassa)         Sí    No 

 S’adjunta còpia de l’últim informe de revisió de la/les caldera/es. 
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1.4.1.3 INFORMACIÓ ALS CLIENTS(*) 

En el full informatiu que es lliura als clients en el moment del registre: 

- s'explica la importància de la utilització correcta dels recursos energètics? 

  Sí  No 

- s'informa de les accions que realitza el propi establiment per contribuir a l'estalvi energètic? 

  Sí  No 

- s'inclouen consells pràctics perquè els clients també puguin ajudar a l'estalvi energètic? 

  Sí  No 

 

1.4.1.4 RÈTOLS INFORMATIUS(*) 

Hi ha instal·lats en les habitacions rètols on es fa referència a la utilització racional de 
- l’aigua calenta      Sí   No 
- la il·luminació      Sí   No 
-    la climatització                                                           Sí   No 

Adjunteu còpia dels rètols informatius. 

 
1.4.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
1.4.2.1 AÏLLAMENT (Puntuació màxima: 8 punts) 

Els tancaments de vidre a l'exterior estan equipats amb doble vidre? 

  Sí                                                                    No 

Per al compliment del criteri cal que, com a mínim, el 50% del total de superfície de tancament 
de vidre exterior compleixi el criteri. 

El compliment d'aquest percentatge mínim dóna dret a un punt. La resta de punts fins a un 
total de 6 s'atorgaran de forma proporcional amb el percentatge de la superfície que compleixi 
amb el criteri.  

 

Percentatge de superfície de tancament equipada amb doble vidre:       

 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                  punts 

 
1.4.2.2 IL·LUMINACIÓ 
a) Fluorescents trifósfor amb balast electrònic (Puntuació: 5 punts) 

Els balasts utilitzats en els fluorescents amb funcionament continuat superior a 8 hores són 
electrònics? 

  Sí  No 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:        punts 

                                            
(*) Podeu trobar models de rètols i del full informatiu a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge següent: http://www.gencat.net/mediamb/qamb/est-turistics-2.htm 
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b) Il·luminació exterior (Puntuació: 3 punts) 

Els llums exteriors innecessaris són apagats automàticament mitjançant un regulador horari? 
(rellotge astronòmic o cèl·lula fotoelèctrica) 
  Sí  No 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:        punts 

 
1.4.2.3 AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) I/O CALEFACCIÓ 
a) Calderes d'alt rendiment (Puntuació: 6 punts) 

La instal·lació disposa d’una caldera amb un etiquetatge de rendiment energètic igual o 
superior a dues estrelles, d’acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 
92/42/CEE? 

  Sí                                                       No 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                            punts 

 
b) Habitacions amb regulació individual de la temperatura (Puntuació: 6 punts) 

Les habitacions de l’establiment disposen d’un sistema de regulació individual de la 
temperatura? 

  Sí                                                       No 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                            punts 

 
c) Tara dels termòstats (Puntuació: 6 punts) 

Els termòstats estan tarats per tal que no es permeti una temperatura de consigna inferior a 
22ºC a l’estiu ni superior a 24ºC a l’hivern? 

  Sí                                                       No 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                            punts 

 
 
1.4.2.4 ALTRES FONTS D’ENERGIA RENOVABLE  

a) Energies renovables     (Puntuació màxima: 18 punts) 

S’inclouen aquí algunes possibilitats d’utilització d’energies renovables a l’establiment. 
S’accepten altres solucions amb justificació tècnica prèvia. 

a) Energia solar tèrmica: per producció d'ACS, calefacció de locals per terra radiant, 
escalfament de piscines cobertes.  

b) Energia solar fotovoltaica: per il·luminació exterior (fanals fotovoltaics), sistemes de rec 
de jardins, electrificació de zones aïllades, bombejament d'aigua instal·lacions 
connectades a xarxa o d’altres aplicacions justificades. 

c) Energia eòlica: per electrificació de zones aïllades, bombejament d'aigua o altres 
aplicacions justificades. 

d) Energia geotèrmica: per producció d'ACS, calefacció de locals, escalfament de 
piscines, etc. 

e) Energia de la biomassa: per producció d'ACS, calefacció de locals. 
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S’atorga un màxim de 9 punts per cada tipus d’energia renovable utilitzada fins a un total 
de 18 punts. L’escalfament de la piscina descoberta no pot ser objecte de puntuació al 
tractar-se del compliment d’un requeriment legal. 

Utilitza algun tipus d’energia renovable?   Sí                                               No   

En cas de resposta afirmativa, escriviu el tipus d’energia renovable instal·lada fent referència 
també a la seva ubicació i funcionalitat. 
      
 
 
 
 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                        punts 

 
b) Aprofitament d’energia sobrant    (Puntuació màxima: 12 punts) 

L’establiment disposa d’algun sistema d’aprofitament de l’energia sobrant provinent de 
sistemes energètics per a produir fred i/o calor amb estalvis de la despesa tèrmica 
superiors al 15% (cogeneració, calor despresa del condensador de l’aire condicionat, 
calor de les aigües grises, etc. No s’inclou la cogeneració amb biomassa que ha estat 
valorada a l’apartat anterior.) 
  Sí  No 

Per a cada sistema rebran 6 punts fins a un màxim de 12 punts 

En cas de resposta afirmativa, descriviu el sistema instal·lat fent referència també a la seva 
ubicació i funcionalitat.  
      
 
 
 
 
 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                        punts 

 
c) Electrodomèstics                                  (Puntuació màxima: 6 punts) 

L’establiment disposa d’electrodomèstics que pertanyin a la classe A d’eficiència 
energètica d’acord amb les disposicions d’aplicació de la Directiva 92/75/CEE? 
  Sí  No 

Per a cada tipus d’electrodomèstic rebran 2 punts fins a un màxim de 6 punts 

 

Enumereu els tipus d’electrodomèstics de classe A existents a l’establiment: 
      
 
 
 
 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                        punts 
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1.4.2.5 ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA (Puntuació màxima: 8 punts) 

L’establiment disposa d’elements d’arquitectura bioclimàtica (mur de cambra convectiva, 
xemeneies solars, zonificació d’espais, construcció de façana ventilada en orientació sud-
oest, ventilació creuada en zones comunes, etc.)? 
  Sí  No 

Per a cada element es rebran 4 punts fins a un màxim de 8 punts. 

En cas de resposta afirmativa, descriviu els elements d’arquitectura bioclimàtica existents. 
      
 
 
 
 
 
 

Punts obtinguts en aquest subcriteri:                                                                  punts 

 
 
1.4.2.6 ALTRES SISTEMES QUE AFAVOREIXEN L’ESTALVI ENERGÈTIC 
 (Puntuació màxima: 8 punts) 
 
S’inclouen aquí tots aquells altres sistemes que afavoreixen l’estalvi d’energia, però que no 
han estat contemplats en els apartats anteriors, per exemple, sistemes de recuperació de la 
calor a la llar de foc, instal·lació d’ACS que incorpori una vàlvula mescladora de tres vies 
amb circuit de recirculació entre caldera i dipòsit programable, etc. 
 
En cas d’instal·lació d’algun d’aquest sistemes, l’estalvi demostrable ha de ser d'un 
mínim d'un 15% en relació amb la instal·lació convencional. 
 
S’atorgarà un màxim de 4 punts per sistema instal·lat fins a un total de 8 punts. Per 
aquells sistemes que afectin a moltes unitats, per aconseguir els 4 punts cal que 
totes les unitats compleixin el criteri. 

 
 
Disposa d’algun altre sistema que afavoreixi l’estalvi energètic?     Sí                  No   

En cas de resposta afirmativa, descriviu el/s sistema/es instal·lat/s tot especificant i justificant 
el percentatge d’estalvi d’aigua de cada sistema: 

      

 

 

 

 

 

En el cas d’implantar un sistema d’estalvi d’energia que afecti moltes unitats, empleneu 
també la taula següent: 
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Descripció 
 

Sistema d’estalvi d’energia 
Nombre d’unitats que 
compleixen el criteri 

Nombre d’unitats totals 

      
 

 
      

 
      

      
 

 
      

 
      

 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                            punts 

 
 
1.5 COMPRES 
 

 L'establiment estableix criteris ambientals en les seves compres:productes ecològics, 
minimització d'envasos, etc. 

 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.5 de compres es farà per 
comprovació in situ de l'entitat col·laboradora. 

 
1.5.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.5.1.1 Equips de refrigeració  

Els equips de refrigeració (neveres, congeladors i equips d’aire condicionat) de nova 
adquisició, utilitzen gasos refrigerants amb un potencial d’esgotament de la capa d’ozó 
igual a zero?  
  Sí  No 

  No escau, l’establiment no ha adquirit cap equip de refrigeració nou. 

Així mateix, en el cas de neveres i congeladors, els gasos refrigerants tenen un 
potencial d’esgotament global igual o inferior a 15 (calculat en equivalents de CO2 
durant un període de cent anys)? 
  Sí  No 

  No escau, l’establiment no ha adquirit cap equip de refrigeració nou. 

 
 
1.5.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
1.5.2.1 PRODUCTES D’UN SOL ÚS (Puntuació: 7 punts) 

L'establiment subministra als clients productes en embolcall individual en aquells casos 
en els quals és possible prescindir-ne? 
  Sí  No 

Aquest criteri es valorarà considerants els productes oferts al bany i a l'esmorzar. En el 
servei de restauració no s’emprarà coberteria i vaixella d’un sol ús. 
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Detalleu els productes subministrats i les alternatives emprades:       
 

 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 
 
1.5.2.2 BEGUDES AMB RECIPIENT RETORNABLE (Puntuació: 4 punts) 

L'establiment ven o subministra begudes en recipients d'un sol ús encara que el mercat 
ofereixi altres tipus d'envasos retornables? 
  Sí  No 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 

 
1.5.2.3 ALIMENTS ECOLÒGICS                                         (Puntuació màxima: 8 punts) 

L’establiment compra productes alimentaris ecològics que compleixen amb el 
Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 
2092/91? 
                               Sí                          No 
Llisteu els productes. 

      

 

 

S’atorga 1 punt per cada tipus de producte fins a un màxim de 8 punts. Es valora en 
relació amb l’últim any anterior a la sol·licitud del Distintiu. 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 

 
1.5.2.4 PRODUCTES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA        (Puntuació màxima: 4 punts) 

L’establiment compra productes per al manteniment (productes de neteja, pintures,etc) i 
per al desenvolupament de la seva activitat (paper, paper higiènic, TV, etc.) que 
disposin d’una etiqueta ecològica? (com per exemple el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental, l’Etqueta Ecològica de la UE, l’Àngel Blau o el Cinge Blanc) 

  Sí                                                           No 
Especifiqueu-los i indiqueu-ne el tipus d’etiqueta: 
      

 
 

 

S’atorgarà 1 punt per cada tipus de producte etiquetat fins a un màxim de 4 punts. Es 
valorarà en relació amb l’últim any anterior a la sol·licitud del Distintiu. 
La compra de productes d’il·luminació i els dispositius d’estalvi d’aigua (incloses aixetes, 
dutxes i d’altres elements) no suposa l’atorgament de punts en aquest apartat, ja que és 
objecte de puntuació en un altre apartat. 

 

Punts obtinguts en aquest criteri:         punts 
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1.6 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA  
 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.6 d'avaluació paisatgística es farà per 
comprovació in situ de l'entitat col·laboradora.  

 
1.6.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

L’establiment suposa un impacte ambiental significatiu sobre el paisatge? 
  Sí  No 

Descriviu les mesures correctores adoptades per l’establiment, si n’hi ha. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.7 DISSENY DELS ESPAIS EXTERIORS 
 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat dels criteris de l’apartat 1.7 de disseny dels espais exteriors es 
farà per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora.  

 
 
1.7.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.7.1.1 ESPÈCIES VEGETALS AUTÒCTONES  

La vegetació de l'establiment és autòctona i/o adaptada al clima de la zona on s’ubica 
l’edifici?  
  Sí  No 

S’utilitzen criteris de xerojardineria (agrupació d’espècies segons les seves necessitats 
d’aigua)? 

 Sí                                                      No 

Comentaris:       
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1.8 SOROLL I VIBRACIONS 
 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat d’aquest apartat es fa per mostreig i/o determinació in situ per un 
tècnic competent d’acord amb els annexos 3, 4 i 7 de la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica. A excepció del subapartat d) que es fa per comprovació in situ d’un 
tècnic competent. 

Quan l’activitat no disposi de cap focus emissor, l’avaluació de conformitat es podrà realitzar 
mitjançant un informe tècnic justificatiu. 

 

1.8.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
a) Nivell de sorolls i vibracions 

L’establiment disposa d’algun focus emissor de sorolls i/o vibracions de nivell superior al 
que s’estableix en el mapa de capacitat acústica de a la zona on es troba ubicat?                                

 Sí                                                                  No 

D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra contaminació acústica, i el seu 
desenvolupament reglamentari, o bé l’ordenança municipal si aquesta és més restrictiva. 

 
b) Instal·lacions de climatització i/o ventilació 

Les instal·lacions de climatització i/o ventilació, si n’hi ha, originen en els edificis contigus o 
pròxims no usuaris d’aquestes serveis nivells d’immissió superiors als establerts en la 
legislació abans esmentada? 

                 Sí                                                                  No 

 
c) Instal·lacions auxiliars i complementàries 

Les instal·lacions auxiliars i complementaries de l’edificació (ascensors, funcionament de 
les màquines, equips de climatització i/o ventilació, etc.) transmeten a l’interior de 
l’establiment nivells acústics (sonors i vibracions) superiors als establerts en la legislació 
abans esmentada? 

                 Sí                                                                  No 

 

En cas d’alguna resposta afirmativa en els apartats a), b) i c) especifiqueu-lo/s i empleneu 
les taules següents. 

      

 

En cas de resposta negativa, adjunteu informe tècnic justificatiu. 
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Equip de mesura: 

Equip utilitzat (marca i model):       
Data de la darrera calibració:         
Laboratori on s’ha calibrat:              
 
 
Nivells de sorolls i vibracions 

L’establiment no pot sobrepassar els nivells de sorolls i vibracions que s’estableixen en el 
mapa de capacitat acústica per la zona on es trobi ubicat, d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica o bé, l’ordenança municipal si és més restrictiva 
que la pròpia Llei. 

Valor fixat en el mapa de capacitat acústica 
o en l’ordenança municipal: 

Valor de les determinacions efectuades:  

Diürn Nocturn Diürn Nocturn 

                        

                        

Per a cadascuna de les mesures realitzades, indiqueu-ne el lloc i el temps de mesura. 

      
 

 

 
 
d) Ubicació i mesures correctores 

Si l’edifici ha estat construït després de la publicació de la Resolució del 29 d’abril de 2009. 
Si                                      No  

Les instal·lacions de climatització i/o ventilació estan col·locades al terrat o a la teulada amb 
les mesures correctores escaients per tal de minimitzar l’impacte acústic? 
        Sí                                                                  No 

Ambles mateixes mesures correctores, i en cas d’edificis aïllats, els equips esmentats es 
poden instal3lar també en espais annexos. 

 
 
1.9 SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL 
 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat de l’apartat 1.9 dels criteris de sistemes de qualificació ambiental 
es farà per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora i de la documentació acreditativa. 

 
1.9.1 CRITERIS OPCIONALS 
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1.9.1.1 ALTRES CERTIFICACIONS                                        (Puntuació màxima: 4 punts) 

L’establiment de turisme rural disposa: 
  del registre EMAS (2 punts) 

  de la certificació ISO14001 (1 punt) 

  Altres (1 punt)  

 Quines?       

Cal adjuntar documentació acreditativa 

Punts obtinguts:       

 
1.9.1.2 ETIQUETES ECOLÒGIQUES                                                       (Puntuació: 2 punts) 

L’establiment disposa d’alguna altra etiqueta ecològica?  
  SI                                    No 

Indiqueu el nom de l’etiqueta ecològica que disposa:       

 

Si el sol·licitant disposa d’una altra etiqueta ecològica cal adjuntar còpia del certificat 
(excepte si es tracta de l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea). 

Punts obtinguts en aquest criteri:       

 
 
1.10 INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
Avaluació de conformitat 

L'avaluació de conformitat de l’apartat 1.10 dels criteris d'informació i educació ambiental es 
farà per comprovació in situ de l'entitat col·laboradora. 

 
 
1.10.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
1.10.1.1 FULL INFORMATIU 

El full informatiu (*) dels criteris ambientals del Distintiu està a l’abast dels clients i en un lloc 
visible de l’establiment? 
  Si  No 

El full informatiu dels criteris ambientals del Distintiu està editat en català i en la resta 
d’idiomes en què es trobi la informació general de l’establiment? 
                                      Si                                         No 

                                            
(*) Hi ha models de rètols i del full informatiu a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
següent: http://mediambient.gancat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/material_informatiu.jsp  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93.444 50 00 
Fax 93.419 76 30 
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Quin són els idiomes en què es troba la informació general de l’establiment? 
      

 

 

 

Especifiqueu els idiomes en els què s’edita el full informatiu? 
      

 

 

 

L’establiment disposa de pàgina web? 

 Si                                                 No 

En cas afirmatiu especificar la web:       

 

El full informatiu es troba a la pàgina web? 

 Si                                No                     No s’escau 

 S’adjunta còpia del full informatiu que està a l’abast dels clients. 

 
1.10.1.2 TRANSPORTS PÚBLICS I MOBILITAT 

L'establiment té a l'abast dels clients i en un lloc visible informació sobre els transports 
públics que circulen per la zona? 
  Sí  No 

S'informa, sempre que sigui possible, de les possibilitats d'accedir a l'establiment o de 
realitzar excursions amb transport públic o no motoritzat? 
  Sí  No 

 
1.10.1.3 INFORMACIÓ SOBRE L'ENTORN PROPER 

Hi ha a l'abast dels clients i en lloc visible informació sobre el medi on es troba situat 
l'establiment i les possibilitats de descoberta? 
  Sí  No 

 

Per a aquest criteri es contempla el fet de tenir bibliografia, documentació sobre itineraris de 
consulta, per tal que els usuaris puguin dissenyar sortides que el s permetin conèixer el medi 
que els acull i els seus valors naturals, socials, històrics, culturals, etc. 
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1.10.2 CRITERIS OPCIONALS 
 
 
1.10.2.1 EDUCACIÓ AMBIENTAL (Puntuació: 4 punts) 

L'establiment disposa d'un programa d'activitats d'animació turística o educatives que 
inclouen propostes encaminades al foment de la consciència ambiental, els hàbits de 
consum ambientalment correcte, l'estalvi de recursos i promoure el coneixement i la 
protecció del medi?  
  Sí  No 

Punts obtinguts en aquest criteri:                                                                                 punts 

 
 
1.10.2.2 ENQUESTES ALS CLIENTS (Puntuació: 1 punt) 

L’establiment disposa d’una enquesta per avaluar el grau de satisfacció dels clients amb la 
gestió ambiental portada a terme a l’establiment i n’avalua els resultats? 
                  Sí                                                                 No 

 S’Adjunta còpia de l’enquesta. 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 

 
 
 
1.10.2.3 BICICLETES (Puntuació: 2 punts) 

L’establiment disposa de bicicletes per tal de que pugui ser utilitzades pels clients? 
  Sí                          No 

Punts obtinguts en aquest criteri:        punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General 
de Qualitat Ambiental 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93.444 50 00 
Fax 93.419 76 30 
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RESUM DE PUNTUACIÓ 
 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat de gestió de residus (1.1) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat d’estalvi d’aigua (1.2) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat de piscina (1.3) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat d’eficiència i  
estalvi energètic (1.4) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat de compres (1.5) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat de sistemes de 
qualificació ambiental (1.9) 

- Puntuació final obtinguda en l’apartat d’informació i  
educació ambiental (1.10) 

      punts 

      punts 

      punts 

      punts 

      punts 

      punts 

      punts 

Puntuació final obtinguda en la TOTALITAT de criteris:       punts 

 

 

Classificació:           Or                Plata                Bronze 
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Annex 4: Ecofitxes 

 

Ecofitxa d’àmbit general  

Nom de l’establiment: Municipi: 
Per contestar l’enquesta només cal clicar amb el ratolí sobre la casella un cop i marcar 
amb una “X” o números, una de les diverses opcions a contestar. 

Aquesta enquesta proporcionarà dades per fer l’inventari i la diagnosi de l’estat ambiental 
dels Establiments de Turisme Rural (ETR) en la zona d’influència del Parc del Garraf. 
L’enquesta consta de 4 apartats: dades bàsiques, dades d’edificació, dades d’usuari i 
dades d’indicadors ambientals relacionades amb el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental (DGQA). 

 
1. DADES BÀSIQUES 
Cal contestar amb una “x” a la casella corresponent 

 SI NO 

1.1. Pertany a alguna associació d’ETR?   

1.2. Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per ETR?   

1.3. Disposa d’algun distintiu?   

1.4. Li agradaria obtenir aquest distintiu?   

   

Dades econòmiques: 
 
 

1.5. Preus usuari nit: 
 

Temporada Alta Mitjana Baixa     

Preu (€)        

 SI NO 

1.6. Obté la majoria dels seus ingressos a través de l’ETR?   

2. DADES D’EDIFICACIÓ  

2.1. Any de construcció 2.4. Nº d’habitacions  

2.2. Any d’inici com a ETR 2.5. Superfície exterior (m2)  

2.3. Nº de plantes 2.6. Superfície interior (m2)  

  



                       Establiments de Turisme Rural al Parc del Garraf;       
         Implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 

 

 
 
2.7. Tipologia de casa 

 
 
 
2.8. Capacitat d’usuaris 

Masia 0 a 5  

Masoveria 6 a 10  

Casa de poble independent 10 a 15  

Casa de poble compartida + de 15  

   

3. DADES USUARIS 
 
3.1. Nombre total d’usuaris l’any anterior    

3.2. Quants dies va estar obert l’ETR?    

3.3. Lloc de procedència de la majoria dels 
usuaris? 

   

    

4. DADES INDICADORS AMBIENTALS 
 
4.1. De quins residus fa la recollida selectiva? 
 

  

Cal contestar amb una “x” totes les 
caselles dels residus que recicleu. Vidre  

 Paper i cartró  

 Envasos i llaunes  

 Orgànics  

 Olis i greixos  

 Altres (Piles)  

 Quins altres?  

   

4.2. Com gestiona els residus de l’ETR? 
 
Contenidors municipals a menys de 200m 
de l’ETR 

  
 

Contenidors municipals a més de 200m de 
l’ETR  

 

 

Servei de recollida municipal porta a porta   

Altres    

Quins altres?    

 
 
 

  
 

4.3. Quin va ser el consum d’aigua l’any anterior (m3)? 
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4.4. Quina és la procedència de l’aigua? 
 

Xarxa municipal  

 
Pou  

Altres  

Quins altres?  

   

4.5. Quin va ser el consum d’electricitat l’any anterior (KWh)?  

4.6. Quina és la procedència de l’energia a l’ETR?  

   

4.6.1. Elèctrica  4.6.2. Tèrmica  

Xarxa elèctrica  Gas natural  

Grup electrogen  Gas butà  

Plaques solars 
fotovoltaiques  Plaques solars tèrmiques  

Altres  Llenya  

  Caldera gasoil  

  Altres  

  Quines altres?  

    

4.7. Si disposa de caldera de gasoil, quants litres va consumir l’any anterior? 
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DADES RELACIONADES AMB EL Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental: 
 

 SI NO 

5.1. Gestió de residus   

5.1.1. Realitza la recollida d’acord amb el reglament municipal?   

5.1.2. Disposa de fulls d’informació sobre la recollida selectiva?   

5.1.3. Realitza compostatge de la matèria orgànica?   

5.1.4. Utilitza en el propi ETR el compost?   

   

5.2. Estalvi d’aigua   

5.2.1. Porta un registre mensual del consum d’aigua?   

5.2.2. Disposa de fulls informatius sobre l’estalvi d’aigua?   

5.2.3. Disposa de dispositius d’estalvi d’aigua en aixetes?   

5.2.4. Disposa de dispositius d’estalvi d’aigua en dutxes?   

5.2.5. Disposa de vàters amb dispositiu d’estalvi d’aigua?   

   

5.3. Piscina   

5.3.1. Disposa de piscina   

   

5.4. Eficiència energètica   

5.4.1. Utilitza bombetes de baix consum?   

5.4.2. Disposa d’un registre mensual de consum d’energia?   

5.4.3. Disposa de fulls d’informació sobre l’estalvi energètic?   

5.4.4. Disposa de finestres de doble vidre?   

   

5.5. Compres   

5.5.1. Subministra productes amb embolcall individual?   

5.5.2. Ofereix productes ecoetiquetats o productes locals 
alimentaris? 

  

   

5.6. Integració paisatgística   

5.6.1. El disseny de l’ETR correspon a l’estil arquitectònic de la 
zona? 
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Ecofitxa específica pels ETR pilot 

DADES BÀSIQUES 
Cal contestar les dades següents referents a la casa de turisme rural (ETR) 
 
Dades socials   

Nom: Municipi: Comarca:  

Adreça:  Web:  Telèfon: 

Persona de contacte:                   Correu electrònic:        

 

Mapa ubicació de la casa 

 

Fotografia de la casa 

  
 

     

Dades econòmiques Temporada Alta Mitja Baixa 

 Preu usuari nit (€)    
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DADES DE PERCEPCIÓ 
Cal contestar amb una “x” a la casella corresponent) 

 
SI NO 

Pertany a cap associació d’ Establiments de Turisme Rural (ETR)? 
  

Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per ETR? 
  

Disposa d'aquests distintiu?1.3. Disposa d’algun distintiu? 
  

Li agradaria obtenir aquest distintiu?   

Ofereixen activitats lúdiques (animals a la casa, hortet,...)? 
  

Pertany a cap associació d’ Establiments de Turisme Rural (ETR)? 
  

 

DADES  EDIFICACIÓ 

Sup. Interior (m 2):   Any de construcció: Nº d'habitacions: 

Any d'inici d'ús com a ETR: Nº de plantes:  Sup. total (m ): 

Cal contestar amb un “x” a la casella corresponent 
 

Tipologia de casa Capacitat d’usuaris 

Masia  0 a 5  

Masoveria  6 a 10  

Casa de poble independent  10 a 15  

Casa de poble compartida  + de 15  
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Per obtenir el DGQA : 
Els criteris bàsics són obligatoris, marcar: 1=SI, 0=NO,segons els criteris de que disposa l'ETR. 
Els criteris opcionals han de sumar un mínim de 52 punts. Posar els punts respectius a les caselles. 
S'ha de puntuar en 4 categories dels criteris opcionals com a mínim. 
 

VECTORS DGQA 

1.1 Gestió de Residus 

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Recollida 
selectiva 

Vidre  Recollida selectiva no realitzada 
pel municipi 
1 punt per cada element 
7 punts com a màx. 

 
Paper i Cartró  

Envasos i llaunes     

Orgànica   Compostatge 4p  

Olis i Greixos    

Altres  Ús propi compost 1p  

Retolació identificativa contenidors    

Full informatiu clients sobre recollida 
selectiva  Punts parcials  

    

1.2 Estalvi d’aigua 

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Revisions 1 cop al mes  d'aixetes, dutxes, 
cisternes...  Dutxes amb un cabal 

Portar un registre mensual del consum 
d'aigua  

<10 L/min gràcies dispositiu 8p  

<10 L/min sense dispositiu 4p  

Rètols a les zones comunes indicant l'ús 
racional 

 Aixetes amb un cabal  

Fulls informatiu explicant l'ús racional 
d'aigua 

 
<8 L/min gràcies dispositiu 8p  

<8 L/min sense dispositiu 4p  

 Cisternes amb  

Obtenció d'aigua per la 

casa 

Xarxa  Descàrrega < 6L 4p  

Pou  Vàter + dispositiu d’interrupció 
Descàrrega 4p 

 

Camió 
cisterna 

 Altres sistemes d’estalvi > 20% 

4 punts per cada sistema 

8 punts com a màxim 
 

Altres  

Evacuació aigües residuals: 
Claveguera   

Fossa 
sèptica 

 Punts parcials  
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1.3 Piscina (No contestar en cas de no disposar de piscina) 

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

L'aigua de piscines descobertes només 
es pot escalfar a partir d'energia 
renovable o residual 

 
Sistemes de tractament 
respectuosos amb el medi 
(Ozó, radiació ultraviolada...) 5p 

 

Obtenció d'aigua per la 
piscina: 

Xarxa    

Pou  
Dosificació automàtica de prod. 
Químics per tractar l'aigua 3p  

Camió 
cisterna 

   

Altres  Punts parcials  

 

1.4 Eficiència energètica 

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Ùs de bombetes eficients en com a 
mínim en el 25% de les zones on 
estiguin enceses més de 8h/d 

 
 
Finestres de doble vidre en: 

Màxim aprofitament de la llum natural 
 

50% de sup.de tancament 1p  
  

Totes les instal·lacions d'ACS han d'estar 
aïllades 

 60% de sup.de tancament 2p  
 

 

Rendiment caldera > 85% 
 

75% de sup.de tancament 4p  
  

Revisió de la caldera per un tècnic 
anualment 

 90% de sup.de tancament 6p  
 

 

Portar un registre mensual del consum 
d'energia  

100% de sup.de tancament 8p 
 

Rètols de consum racional d'energia  Llums interiors enceses 
contínuament + de 8h/d amb 
balasts dels fluorescents 
electrònics 5p 

  
 

 
 

Les habitacions disposen de 
sistema de desconnexió general 
de l'enllumenat  6p 

 

 
 

Ús d'una caldera amb eficiència de 
2 estrelles o superior 6p  

 

 

Utilització energies renovables 
(ER) 
9 punts per cada ER 
18 punts com a màxim 

 

 
 

Les habitacions disposen de 
sistema de regulació individual de 
Tº 4p 

 

  Punts Parcials  
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1.5 Compres  
 

   

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Equips de refrigeració 100% 
respectuosos amb la capa d’ozó 
(sense CFC’s) 

 
No productes amb embolcall 
individual 4p  

 Begudes amb recipient retornable 
4p 

 

 

 

Productes ecoetiquetats i 
productes locals alimentaris 
1 punt per cada producte 
4 punts com a màxim 

 

1.6 Integració paisatgística    

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Construccions fetes amb materials, 
colors i estil  

  

Arquitectònic de la zona   

  

1.7 Soroll  

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

No sobrepassar els nivells sonors 
establerts en la llei 16/2002 o en 
l'ordenança municipal 

  

  

1.8 Informació i educació ambiental  

Criteris bàsics Criteris Opcionals 

Fulls divulgatius de criteris ambientals de 
la CTR 

 Disposar d'un programa d'activitats 
Educatives orientades al foment de la 
consciència ambiental, l'estalvi de recurs i la 
protecció del medi 4p 

Tenir informació sobre el transport públic 
que circula 

 

Tenir informació sobre el medi on es 
troba la CTR 

 Punts parcials  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 5: Matriu inventari 

  
Masoveria Masia Casa de poble compartida 

Casa de poble 
independent 

 Nom Establiment Turisme Rural (ETR) 
Can 

Ramonet 
La Caseta Cal Magí Cal Simó 

Can 
Parellada 

La Ginesta Els Cucons 
La Merla 
Blanca 

Cal Jeroni Cal Mestre 
Ca 

L'Helena 
Ca la Siona 

  Municipi 
Sant Pere 
de Ribes 

Olèrdola 
Avinyonet 

del Penedès 
Canyelles 

Olesa de 
Bonesvalls 

Olesa de 
Bonesvalls 

Sant Pere 
de Ribes 

Olivella 
Avinyonet 

del 
Penedès 

Avinyonet del 
Penedès 

Castellet i 
la Gornal 

Avinyonet 
del 

Penedès 

Dades 

econòmiques 

Preu usuari temporada alta (€) 37 17.14 24.28 52 60 85 45 100 30 130 34  20 

Preu usuari temporada mitja (€) 33 13.57 17.14 52 60 85 65 140 32.5 100 24 23 

Preu usuari temporada baixa (€) 30 12.85 14.28 52 60 70 85 160 25 --- 10  26 

  

Només inclou dormir i esmorzars NO --- --- NO SI NO SI SI --- SI NO --- 

Mitja pensió (dormir, esmorzar i sopar) NO --- --- NO SI NO NO NO --- NO NO --- 

Pensió completa (dormir, esmorzar, dinar i sopar) NO --- --- NO SI SI NO SI --- NO NO --- 

Dades 

bàsiques      

Pertanys alguna associació d'ETR? NO SI SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI 

Sap si existeix algun distintiu de qualitat ambiental per a ETR? SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Disposa d'aquest distintiu SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Li agradaria obtenir aquest distintiu? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ofereixen activitats lúdiques? NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI NO 

Obté la majoria dels seus ingressos a través de l'ETR? SI NO NO SI NO NO  NO NO NO NO NO NO 

Dades 

edificació 

Any construcció segle XVI ---  1,700 1750 1614 --- --- --- 1970 1700 2008 1800 

Any inici ETR 2000 1995 2001 2004 --- --- --- --- 1992 2003 2008 2005 

Nº plantes 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 6 

Nº habitacions 22 2 4 4 5 8 4 7 4 3 4 3 

Sup. Parcel·la (m2) --- --- 1,000 6000 --- --- --- 0 300 900 140 150 

Sup. Interior (m2) --- 80 160 300 --- --- --- --- 140 600 190 100 

Dades usuari 
Capacitat d'usuaris més de 15 5 10 8 --- --- --- 10 a 15 6 de 10 6 8 6 a 10 

Total usuaris any --- --- --- 150 --- --- --- 14 201 --- 245 189 

                            

Gestió de 

residus 
Contenidors municipals a menys de 200m NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI NO 

Recollida 
selectiva 

Vidre SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Paper i cartró SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Envasos i llaunes SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fracció orgànica SI NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI NO 

Olis i greixos SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI 

Altres SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

Retolació identificativa a cada contenidor SI     NO NO NO   NO NO NO SI NO 

Full informatiu SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 

Compostatge (4p) 0 NO NO 0 0 NO NO 0 0 4 0 0 

Ús del compostatge al propi ETR (1p) 0 NO NO 0 0 NO NO 0 0 1 0 0 

  Puntuació parcial 0 4 4 0 0 4   0   5 0   

  Nº de criteris bàsics complerts 8 de 8 4 de 9 4 de 9 4 de 8 4 de 8 5 de 8 6 de 8 4 de 8   6 de 8 7 de 8   

  % de critèris bàsics complerts 100% 44% 44% 50% 50% 44% 55% 50%   75% 88%   

Estalvi 

d'aigua 
Obtenció aigua: (Xarxa,  Pou) Pou Xarxa Xarxa Pou Pou Pou Xarxa Xarxa Xarxa Xarxa Xarxa Xarxa 

  Evacuació aigües  (Claveguera, Fossa) Fossa Fossa Fossa Claveguera Fossa Claveguera Fossa Fossa   Claveguera Claveguera Claveguera 

  Registre i revisions mensuals d'aixetes, dutxes i cisternes. SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

  Registre consum trimestral d'aigua NO NO NO NO NO NO NO SI   SI NO   

  Rètols zones comunes indicant ús racional d'aigua SI NO NO NO SI NO SI NO   NO SI   



Estalvi 

d'aigua  
Can 

Ramonet 
La Caseta Cal Magí Cal Simó 

Can 
Parellada 

La Ginesta Els Cucons 
La Merla 
Blanca 

Cal Jeroni Cal Mestre 
Ca 

L'Helena 
Ca la Siona 

  Full informatiu sobre l'ús racional de l'aigua SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI SI SI 

  Dutxes amb sistema d'estalvi d'aigua (4p + 4p) 0 SI SI 0 0 NO NO 0 SI 4 0 SI 

  Aixetes amb sistema d'estalvi d'aigua (4p + 4p) 0 SI SI 0 0 NO NO 4 SI 0 0 SI 

  Cisternes amb sistema d'estalvi d'aigua (4p) 4 NO NO 4 0 NO SI 4 SI 4 4 SI 

  Descàrrega < 6L  (4p) 0     0 0     0   0 0   

  Aprofitament d'aigües grises o pluvials (4p per sistema fins a 8) 0     4 0     0   4 0   

  Puntuació parcial 4     8 0     8   12 4   

  Nº de criteris bàsics complerts 3 de 4     1 de 4 1 de 4 1 de 4 1 de 4 1 de 4   2 de 4 2 de 4   

  % de critèris bàsics complerts 75%     25% 25% 25% 25% 25%   50% 50%   

Piscina Obtenció aigua (Xarxa, Pou) Pou     Pou Xarxa         Xarxa Xarxa   

  
L'aigua de piscines descobertes només es pot escalfar a partir d'ER o 
residual 

SI     SI SI         SI SI   

  Sistemes de tractament respectuosos (4p) 0     4 0         4 0   

  Dosificació automàtica de prod. Químics (3p) 0     3 0         0 3   

  Puntuació parcial 0     7 0         4 3   

  Nº de criteris bàsics complerts 1 de 1     1 de 1 1 de 1         1 de 1 1 de 1    

  % de criteris bàsics complerts 100%     100% 100%         100% 100%   

Eficiència 

energètica 
                          

Origen 
electricitat 

Xarxa elèctrica SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Grup electrogen SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Plaques solars NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

Origen tèrmic 

Gas butà NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO 

Gas propà NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO 

Llenya SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI 

Altres   NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI 

Origen 
calefacció 

Gasoil SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

Gas propà NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

Xarxa elèctrica SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI SI NO 

Altres SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO Llenya Llenya 

  50% o més de llums baix consum enceses més de 8h/d NO     SI NO     SI   SI SI   

  Màxim aprofitament llum natural SI     SI SI     SI   SI SI   

  Tota la instal·lació ACS està aïllada SI     SI NO     SI   SI SI   

  Rendiment caldera > 85% SI     NO NO     SI   SI SI   

  Revisió anual caldera per un tècnic SI     SI  SI     SI   NO SI SI 

  Registre mensual del consum energia SI     NO NO     SI   SI NO NO 

  Rètols a les zones comunes indicant un consum racional SI     NO NO     SI   NO NO NO 

  Fulls informatius ús racional d'energia SI     NO NO     NO NO NO NO NO 

  100% Finestres doble vidre (8p) 0 SI SI 8 0 SI SI 8 SI 8 8   

  90% Finestres doble vidre (6p) 6     0 0     0   0 0   

  75% Finestres doble vidre (4p) 0     0 0     0   0 0   

  60% Finestres doble vidre (2p) 0     0 0     0   0 0   

  50% Finestres doble vidre (1p) 0     0 0     0   0 0   

  Sense finestres doble vidre (0p) 0     0 0     0   0 0   

  Llums interiors enceses + de 8h/d amb balasts dels fluorescents (5p) 5     5 5     5   5 5   



Eficiència 

energètica  
Can 

Ramonet 
La Caseta Cal Magí Cal Simó 

Can 
Parellada 

La Ginesta Els Cucons 
La Merla 
Blanca 

Cal Jeroni Cal Mestre 
Ca 

L'Helena 
Ca la Siona 

  Sistema amb desconnexió general de l'enllumenament (3p) 0     0 0     0   0 0   

  Ús energies renovables (9p per cada fins a 18) 9     9 0     0   0 9   

  Regulació Tº individual (6p) 0     6 0     0   0 6   

  Aprofitament de l'energia residual (6p per sistema, màxim 12) 0     0 0     0   0 0   

  
Electrodomèstics classe A o superior (2p per electrodomèstic, 
màxim 6) 

4     0 0     4   4 4   

  Arquitectura bioclimàtica (4p per element, màxim 8) 0     0 0     0   0 0   

  Puntuació parcial 24     28 5     17   17 32   

  Nº de criteris bàsics complerts 7 de 8     4 de 8 2 de 8     7 de 8   5 de 8 5 de 8   

  % de critèris bàsics complerts 87.5%     50% 25%     87.5%   63% 63%   

Compres Equips refrigeració respectuosos amb la capa d'ozó SI     SI SI     SI   SI SI   

  No productes amb embolcall individual (1p per cada, màxim 7) 0 NO NO 0 0 NO NO 4 NO 4 0 NO 

  Recipients retornable de begudes (4p) 0     0 0     0   0 0   

  
Productes alimentaris locals (1p per cada 5 productes, màxim 4) 
Productes ecoetiquetats (1p per producte) 

4 NO NO 0 4 SI SI 2 SI 4 4 SI 

  Puntuació parcial 4     0 4     6   8 4   

  Nº de criteris bàsics complerts 1 de 1     1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1   

 
% de criteris bàsics complerts 100%     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Integració 

paisatgística 
Estil arquitectònic de la zona SI SI  SI  SI SI  SI SI  SI SI SI SI SI 

  Vegetació autòctona de nova incorporació SI     SI SI     SI   SI SI   

  Puntuació parcial 0     0 0     0   0 0   

  Nº de criteris bàsics complerts  2 de 2      2 de 2  2 de 2      2 de 2   2 de 2 2 de 2   

  % de criteris bàsics complerts 100%     100% 100%     100%   100% 100%   

Soroll 
No sobrepassar nivells sonors permesos segons ordenança 
municipal 

SI     SI SI     SI   SI SI   

  Puntuació parcial 0     0 0     0   0 0   

  Nº de criteris bàsics complerts 1 de 1     1 de 1 1 de 1     1 de 1   1 de 1 1 de 1    

  % de criteris bàsics complerts 100%     100% 100%     100%   100% 100%   

Informació 

ambiental 
Fulls divulgatius sobre criteris ambientals que segueix l'ETR SI     NO NO     SI NO NO Si Si 

  Informació transport públic de la zona SI     SI NO     NO SI SI NO SI 

  Informació de l'entorn natural SI     SI SI     NO SI SI SI SI 

  Disposar d'un programa d'activitats educatives ambientals (4p) 0     0 4     0   4 0   

  Disposició de bicicletes (2p) 0     2 0     0   2 0   

  Enquestes als clients (1p) 0     0 0     0   0 1   

  Puntuació parcial 0  ---  --- 2 4  ---  --- 0  --- 6 1  --- 

  Nº de criteris bàsics complerts 3 de 3  ---  --- 2 de 3 1 de 3  ---  --- 1 de 3  --- 2 de 3 2 de 3  --- 

  % de criteris bàsics complerts 100%  ---  --- 66% 33%  ---  --- 33%  --- 66% 66%  --- 

  Puntuació final 32  ---  --- 45 13  ---  --- 31  --- 52 44  --- 

  Nº de criteris bàsics DGQA complerts 26 de 28 4 de 12 4 de 12 16 de 28 13 de 28 5 de 12 5 de 12 17 de 27 9 de 15 20 de 28 21 de 28  8 de 15 

  % de criteris bàsics complerts 93%     57% 46%     63%   71% 75% 53% 

              

                                                                                                      LLEGENDA  ETR pilot   Criteris bàsics NO complerts     

   Criteris bàsics   Criteris considerats d'interès fora del DGQA     

   Criteris opcionals           
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Annex 6: Fotografies ETR 

 

Can Ramonet 

 

 
Figura 1: Integració paisatgística del jardí. Font pròpia 

 

 
Figura 2: Piscina. Font pròpia 

  

Figura 3: Retolació adient dels contenidors. Font pròpia 

 
Figura 4: Cartell informatiu estalvi d’aigua. Font pròpia 

 

Figura 5: Medi natural de l’ETR. Font pròpia 

 

Figura 6: Sistema de calefacció per llenya. Font pròpia 
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Can Parelllada 

 

Figura 7: Façana Can Parellada. Múltiples entrades de llum. 

Font pròpia 

 

 

Figura 8: Integració paisatgística del jardí. Font pròpia 

 

Figura 9: Burro “Josep”; educació ambiental. Font pròpia 

 

Figura 10: Hort de l’ETR. Font pròpia. 
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Cal Mestre 
 

 

Figura 11: Interior de Cal Mestre. Font pròpia 

 

Figura 12: Piscina exterior coberta per lona. Font pròpia 

Ca l’Helena 

 
 

Figura 13: Vistes terrassa. Font: Ca l’Helena 

 
 

Figura 14: Pati interior. Font: Ca l’Helena 

La Merla Blanca 

 
 

Figura 15: Porxo interior. Font pròpia 

 
 

Figura 16: Menjador interior. Font: La Merla Blanca 
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Cal Simó 
 

 

Figura 17: Exterior ETR. Font: Cal Simó 

 

Figura 18: Piscina exterior i jardí. Font pròpia 
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