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Part I. Dades de l'establiment 
 

Nom de l'equipament cultural       

NIF       

Adreça       

Municipi i comarca       

Codi postal       

Correu electrònic       

Telèfons       Fax       

Categoria de l’establiment       

Titularitat       

Any d’obertura       

 

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

                 Sí                                                         No 

 
 

 
 
 
 

Part II. Compliment dels criteris (codi 330) 
 

Assenyaleu l’apartat que correspongui 

 Per obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l’equipament ha de complir tots i 
cadascun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 40 punts en el còmput total de criteris 
opcionals, corresponents a, com a mínim, 3 apartats (Estalvi i eficiència energètica, estalvi 
d’aigua, i residus, per exemple). 
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1.1 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
1.1.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.1.1.1 IL·LUMINACIÓ NATURAL 

La llum natural: 

- s'aprofita al màxim*?  Sí  No 

- té un bon accés als espais interiors?  Sí  No 

*Sempre i quan no afecti a les condicions de conservació de l’obra exposada i/o d’altres 
elements patrimonials. 

 

1.1.1.2 LÀMPADES EFICIENTS PER L'ENLLUMENAT INTERIOR  

En les zones interiors, com a mínim el 50% dels punts de llum utilitzen làmpades amb una 
eficiència energètica classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE? 

 Sí  No 

Ompliu la taula següent:  

Zona 
Nombre total de punts 
de llum en aquestes 

zones interiors 

Nombre de làmpades 
classe B o superior segons 

la Directiva 98/11/CE 

Tipus de làmpada i eficiència 
energètica corresponent 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Indiqueu el nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors:       

Indiqueu el nombre de làmpades de classe B o superior:       

Indiqueu el percentatge de punts de llum que compleixen el criteri (nombre total de punts de 
llum instal·lats en aquestes zones / nombre total de làmpades classe B o superior x 100): 
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1.1.1.3 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR AMB TEMPERATURA DE COLOR ADEQUADA 

S’il·luminen els espais exteriors de l’edifici qe acull l’equipament cultural? 

  Sí  No 

En cas afirmatiu, les làmpades adquirides a partir de la publicació de la present Resolució, 
tenen una temperatura de color igual o inferior a 3.300K? 

  Sí  No 

 No escau, l’establiment no n’ha adquirit de noves. 

Indiqueu les làmpades de nova adquisició i el valor de la temperatura de color (aquesta 
informació la podeu trobar al catàleg, fitxa tècnica o caixa de la làmpada): 

      

 

Aquestes làmpades il·luminen només els espais estrictament necessaris? 

                    Sí                                                                         No 

Comentaris: 

      

 

 

1.1.1.4 CONTROL DE CONSUM 

Es registra trimestralment el consum d’energia (electricitat, gas, etc.) per tal de controlar-ne i 
gestionar-ne correctament l’evolució i avaluar l’impacte de les millores en eficiència 
energètica? 

                    Sí                                                                         No 

Es duu a terme un registre de les incidències relacionades amb el consum energètic de 
l’edifici (períodes de vacances, condicions climatològiques excepcionals...)? 

                    Sí                                                                         No 

Comentaris: 

      

 

Documentació a adjuntar  

Adjunteu la còpia del registre trimestral del consum d’energia. 
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1.1.1.5 CONTROL DELS EQUIPS DE MAJOR CONSUM                     

Es realitza un control trimestral del consum dels aparells o il·luminació que representen més 
d’un 20% del consum elèctric o del  tèrmic no elèctric? 

             Sí                                                                        No 

S'han instal·lat algun monitor de control energètic disponible, per mesurar de forma 
independent el consum d'electricitat de: 

- climatització  Sí  No 

- il·luminació  Sí  No 

- Altres. Quins?  Sí  No 

      

Comentaris: 

      

 

 

1.1.1.6  APARELLS D’AIRE CONDICIONAT EFICIENTS 

Els aparells d’aire condicionat domèstics de nova adquisició a partir de la data de publicació 
de la present Resolució, compleixen, com a mínim, amb la classe A d’eficiència energètica 
d’acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 2002/31/CE sobre etiquetatge 
d’aires condicionats domèstics? 

  Sí  No 

  No escau, l’establiment no ha comprat cap aparell nou. 

Indiqueu els aparells de nova adquisició, el model i classe d’eficiència energètica de 
cadascun: 

      

 

 

1.1.1.7 CONTROL DE CLIMATITZACIÓ CENTRALITZADA EFICIENT 

L'establiment disposa de climatització centralitzada? 

  Sí  No 

Si la resposta anterior és afirmativa: la climatització està sectorialitzada i regulada 
mitjançant termòstats o altres solucions que permetin regular la temperatura? 

  Sí  No 
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1.1.1.8  CALDERES AIGUA CALENTA EFICIENTS 

L’establiment disposa de caldera per a: 

- Generar aigua calenta sanitària?  Sí  No 

- Calefacció?  Sí  No 

En cas de resposta afirmativa, les calderes disposen d'un etiquetatge de rendiment 
energètic igual o superior a 2 estrelles (o més del 90% de rendiment) d’acord amb les 
especificacions que es deriven de la Directiva 92/42/CEE? 

  Sí  No 

En cas de resposta negativa, indiqueu el rendiment energètic de les calderes: 

      

 

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 que els mateixos tubs són emprats per escalfar el 
recinte). 

 

Descriviu el tipus d’aïllament emprat:  

      

b) Revisió de les calderes 

Un cop l’any com a mínim, es realitza una revisió de manteniment de l’estat de la/es 
caldera/es, en cas d’existir, per un tècnic qualificat (per exemple, de l’empresa de 
manteniment de la caldera)? 

  Sí  No 

Comentaris:       

Documentació a adjuntar 

Còpia de la fitxa tècnica de la caldera/es on aparegui l'etiquetatge de rendiment energètic 
d’acord amb les especificacions que es deriven de la Directiva 92/42/CEE. 

Còpia de l’últim informe de la revisió de manteniment de l’estat de la/es caldera/es. 
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1.1.2 CRITERIS OPCIONALS 
 

1.1.2.1  COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES PER A L'ESTALVI 
ENERGÈTIC 

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies d'estalvi energètic aplicades 
a l'establiment?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades 
per a l'estalvi energètic: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quines són les estrategies que s'apliquen i es comuniquen: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació 
de les estratègies de millora energètica aplicats a l'establiment. 
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1.1.2.2  PROMOCIÓ D'UN ÚS EFICIENT DE L'ENERGIA 

Es promou, entre usuaris i treballadors, un ús eficient de l'energia i la importància de fer-ho 
correctament?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'energia?: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'energia: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure un 
ús eficient de l'energia a l'establiment. 
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1.1.2.3 LÀMPADES EFICIENTS PER L'ENLLUMENAT INTERIOR (>70%) 
(Puntuació màxima: 8 punts) 

En les zones interiors, com a mínim el 70% dels punts de llum utilitzen làmpades amb una 
eficiència energètica classe B o superior segons la Directiva 98/11/CE? 

 Sí  No 

El compliment d'aquest percentatge mínim dóna dret a 6 punts. S'atorgaran fins a 8 punts  
quan el  percentatge de làmpades d'alta eficiència energètica sigui igual o superior al 90%.  

Ompliu la taula següent: 

Zona 
Nombre total de punts 
de llum en aquestes 

zones interiors 

Nombre de làmpades 
classe B o superior segons 

la Directiva 98/11/CE 

Tipus de làmpada i eficiència 
energètica corresponent 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Indiqueu el nombre total de punts de llum en aquestes zones interiors:       

Indiqueu el nombre de làmpades de classe B o superior:       

Indiqueu el percentatge de punts de llum que compleixen el criteri (nombre total de punts de 
llum instal·lats en aquestes zones / nombre total de làmpades classe B o superior x 100): 
      

 

Punts obtinguts:       

 



 

10 

1.1.2.4 ENLLUMENAT EFICIENT PER EXTERIOR: LÀMPADES DE VAPOR DE SODI  
(Puntuació màxima: 4 punts) 

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

Indiqueu a quina zona està situat l'equipament cultural1: 

                                       E1        E2      E3     E4    

Si l'equipament cultural es troba situat en una zona E3 o E4 té instal·lades làmpades de 
vapor de sodi? 

 Sí                               No 

Si l'equipament cultural es troba situat en una zona E1 o E2 té instal·lades làmpades de 
vapor de sodi de baixa pressió? 

 Sí                               No 

Per al compliment d'aquest criteri, cal que com a mínim el 50% dels punts de llum compleixi 
el criteri. El compliment d'aquest percentatge dóna dreta a 2 punts. S'atorgaran 3 punts 
quan el percentatge de làmpades de vapor de sodi sigui igual o superior al 70% i fins a 4 
punts quan el percentatge sigui igual o superior al 90%. 

 

Indiqueu el nombre total de punts de llum exterior:       

Indiqueu el nombre total de làmpades de làmpades de vapor de sodi o  vapor de sodi de 
baixa pressió (segons la zona on estigui ubicat l’edifici que ocupa l’establiment cultural) 
instal·lades:       

Indiqueu el percentatge de punts de llum exterior que compleixen el criteri (nombre total de 
làmpades de vapor de sodi o de vapor de sodi de baixa pressió / nombre total de punts de 
llum exteriors x 100):       

 

Punts obtinguts:         

 

                                            
1 
Per tal de conèixer la zona a la que es troba ubicat l’edifici on s’ubica l’equipament cultural podeu consultar la 

següent pàgina web del Servei per a la Prevenció de la contaminació lumínica:  

http://goo.gl/Rrbn1  

http://goo.gl/Rrbn1
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1.1.2.5 CONTROL DE L’ENLLUMENAT 
(Puntuació: 5 punts)  

Tots els espais d’entrada i sortida i/o d’ús ocasional, com ara arxius, cambres de bany, 
despatxos individuals, etc. disposen de sistemes de control de presencia o bé, polsadors 
temporitzats: 

 Sí                              No 

 

Descriviu el sistema de control de presència o bé, dels polsadors temporalitzats emprats en 
aquests espais: 

      

 

 

Punts obtinguts:       

 

1.1.2.6 EQUIPS D'OFIMÀTICA EFICIENTS     
(Puntuació màxima: 4 punts) 

Un mínim del 80% dels aparells ofimàtics compleixen les condicions per a ser inclosos en 
el Programa Energy Star d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (CE) 106/2008 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al programa comunitari d’etiquetatge de 
l’eficiència energètica pels equips ofimàtics i la Decisió 2003/168/CE. També es valoraran 
altres distintius como el Blauer Engel, Nordic Swan i TCO, o equivalents. 

 Sí                              No 

Per a cada tipología d’aparell rebran 2 punts fins a un màxim de 4 punts per 2 tipologies 
d'aparell. 

Descripció 

Identifiqueu els tipus d’aparells ofimàtics eficients l’establiment: 

Tipologia d’aparell 
ofimàtic 

Programa Energy Star o altres distintius de 
eficiència energética. Indicar quins: 

≥80% de les unitats que 
compleixen el criteri 

             Sí      No 

             Sí      No 

             Sí      No 

             Sí      No 

 

Punts obtinguts:                
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1.1.2.7  AÏLLAMENT  D'ENVIDRAMENTS                                                              
 (Puntuació màxima: 8 punts) 

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

L'equipament cultural s'ubica en un edifici on sigui aplicable el Decret 21/2006? 

 Sí   (veure apartat a)                         No (veure apartat b)                        

a) Edificis on sigui aplicable el Decret 21/2006 

Els tancaments de vidre a l’exterior han d’estar equipats amb doble vidre o bé d’altres 
solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de tota l'obertura igual o 
inferior a 2,97 W/m2K. 

Valoració: El compliment d'aquest valor mínim dóna dret a 4 punts. S'atorgaran 6 punts 
quan el coeficient mitjà de transmitància tèrmica sigui igual o inferior a 2,64 W/m2K i 8 punts  
quan sigui igual o inferior al 2,31 W/m2K. 

 

Indiqueu el coeficient mitjà de transmitància tèrmica de tota l'obertura:       

 

Punts obtinguts:       

Documentació a adjuntar 

Adjunteu còpia de l'informe técnic an apareguin els valors del coeficient de transmitància 
tèrmica. 

b) Edificis on no sigui aplicable el Decret 21/2006 

Un mínim del 50% de la superfície de tancament de vidre exterior ha de disposar de doble 
vidre. 

Valoració: El compliment d'aquest percentatge mínim dóna dret a 4 punts. S'atorgaran 6 
punts quan un 70% o més dels envidraments exteriors es realitzen amb doble vidre, i 8 
punts quan el percentatge supera el 90%. 

 

Indiqueu la superfície de tancament de vidre exterior:       

Indiqueu la superfície de tancament equipada amb doble vidre:       

Indiqueu el percentatge de superfície de tancament equipada amb doble vidre:       

 

Punts obtinguts:       
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1.1.2.8 ÚS DE FONTS D’ENERGIA RENOVABLE  
(Puntuació màxima: 16 punts) 

L'equipament cultural utilitza les energies renovables que es descriuen a continuació:  

 Energia solar tèrmica per a producció d’ACS i/ climatització: Contribució mínima d’un 
40% de l'energia equivalent d'ACS. 

 Energia solar fotovoltaica. Per complir amb aquest requeriment cal que la  
instal·lació generi, com a mínim, l'equivalent a un 20% dels consums elèctrics de 
l’edifici. 

 Energia geotèrmica per la producció d’ACS, calefacció d'espais, etc: Contribució 
mínima d'un 15%. 

 Energia tèrmica o de cogeneració a partir de biomassa o biocombustibles sòlids, 
líquids o gasos per a producció d’ACS, calefacció d'espais, etc.: Contribució mínima 
d'un 15%. 

S'accepten altres solucions prèvia justificació tècnica. 

S'atorgaran 9 punts per cada tipus d'energia renovable utilitzada, fins a un total de 18 punts 
(2 fonts d'energia renovable). 

 

Punts obtinguts:       

Documentació a adjuntar 

Adjunteu memòria tècnica de l'edifici i/o de l'aplicació de l'energia renovable. 
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1.1.2.9 ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA  
(Puntuació màxima: 8 punts) 

L’establiment disposa d’elements d’arquitectura bioclimàtica (mur de cambra convectiva, 
xemeneies solars, zonificació d’espais, etc.) que generin un estalvi energètic mínim del 
15% en la climatització i/o la il·luminació? 

 Sí                              No 

S'atorgaran 4 punts quan l’estalvi energètic, gràcies a l'aplicació de solucions 
bioclimàtiques, sigui igual o superior al 15% o amb 8 punts per estalvis superiors al 25%. 

 

Descriviu els elements d’arquitectura bioclimàtica existents a l’establiment. 

      

 

 

Punts obtinguts:       

Documentació a adjuntar 

Adjunteu memòria tècnica de l'edifici que indiqui l’estalvi energètic assolible amb la solución 
d’arquitectura bioclimática aplicada.  

 



 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93.419 30 85 
Fax 93.419 76 30 
http://www.gencat.cat/territori 
 

15 

 

1.1.2.10 ALTRES SISTEMES O SOLUCIONS  QUE AFAVOREIXEN L'ESTALVI 
D'ENERGIA 
(Puntuació màxima: 8 punts) 

S’inclouen aquí tots aquells sistemes que estalvien energia i no es preveuen en apartats 
anteriors.  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, 
equivalent a dos sistemes. Per aquells sistemes que afectin a moltes unitats, per 
aconseguir els 4 punts cal que com a mínim un 60% de les unitats compleixin el criteri. 

 

Descriu els sistemes instal·lats especificant i justificant el percentatge d’estalvi d’energia de 
cada sistema: 

      

 

 

Descripció 

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

Altres sistemes d’estalvi d’energia 
Nombre d’unitats 
que compleixen el 

criteri 

Nombre 
d’unitats 

totals 

% d’unitats que 
compleixen el 

criteri 

Puntuació 
obtinguda en 

el criteri 

                              

                              

                              

 

Punts obtinguts:       
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1.2 ESTALVI D’AIGUA  
 

1.2.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.2.1.1 REGISTRE DEL CONSUM D'AIGUA 

Es porta un registre trimestral del consum d’aigua per conèixer i avaluar, a partir de les 
comparacions interanuals, les millores aconseguides i detectar consums anòmals? 

             Sí                                                                       No 

Comentaris:  

      

Documentació a adjuntar  

Adjunteu la còpia del registre. 

 

1.2.1.2 DISPOSITIUS D’ESTALVI EN AIXETES 

Les aixetes de lavabos i bidets tenen un cabal màxim de 8 l/min, o incorporen limitadors de 
cabal que, un cop acoblats a l’aixeta, donen un cabal inferior a 8 l/min, o bé disposen del 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a la categoria de productes i sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua.  

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 50% del total de les aixetes, sigui quina 
sigui la solució adoptada (a i/o b) el compleixin. 

a) Les aixetes tenen un cabal inferior a 8 l/min, o incorporen dispositius d’estalvi, que 
un cop acoblats, donen un cabal inferior a 8 l/min. 

Nombre d’aixetes que 
compleixen el criteri 

Nombre total d’aixetes 
% aixetes que compleixen el 

criteri 

                  

Per a les aixetes que compleixen l’apartat a), descriviu la metodologia emprada per conèixer 
el cabal o adjunteu documentació tècnica justificativa: 

      

 

b) Les aixetes disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria 
de productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

Nombre d’aixetes que 
compleixen el criteri 

Nombre total d’aixetes 
% aixetes que compleixen el 

criteri 

                  

Per les aixetes que compleixen l’apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus 
de dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 
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1.2.1.3 DISPOSITIUS D’ESTALVI EN VÀTERS 

Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres 
i/o  incorporar dispositius d’interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga i/o bé 
disposar del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de productes i 
sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.  

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 50% del total dels vàters, sigui quina 
sigui la solució adoptada (a i/o b  i/o c) el compleixin. 

a) Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega 
de 6 litres 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de vàters 
% vàters que compleixen el 

criteri 

                  

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

      

 

 

b) Els vàters incorporen dispositius d’interrupció de descàrrega o de polsada 
curta/llarga 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de vàters 
% vàters que compleixen el 

criteri 

                  

Pels vàters que compleixen l’apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de 
dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 

      

 

 

c) Les vàters disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria 
de productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de vàters 
% vàters que compleixen el 

criteri 

                  

Pels vàters que compleixen l’apartat c), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de 
dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 
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1.2.2 CRITERIS OPCIONALS 
 

1.2.2.1 COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES PER A L'ESTALVI D'AIGUA 

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies d'estalvi d'aigua aplicades a 
l'establiment?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades 
per a l'estalvi d'aigua: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quines són les estrategies que s'apliquen i es comuniquen: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació 
de les estratègies de millora d'aigua aplicats a l'establiment. 
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1.2.2.2  PROMOCIÓ D'UN ÚS EFICIENT DE L'AIGUA 

Es promou, entre usuaris i treballadors, un ús eficient de l'aigua i la importància de fer-ho 
correctament?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'aigua?: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure un ús eficient de l'aigua: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure un 
ús eficient de l'aigua a l'establiment. 
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1.2.2.3 DISPOSITIUS D’ESTALVI EN AIXETES (>70%) 
(Puntuació màxima: 6 punts) 

Les aixetes de lavabos i bidets tenen un cabal màxim de 8 l/min, o incorporen limitadors de 
cabal que, un cop acoblats a l’aixeta, donen un cabal inferior a 8 l/min, o bé disposen del 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a la categoria de productes i sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua.  

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 70% del total de les aixetes, sigui quina 
sigui la solució adoptada (a i/o b) el compleixin. Aquest percentatge mínim dóna dret a 4 
punts; per percentatges iguals o superiors al 90% s'atorguen 6 punts. 

a) Les aixetes tenen un cabal inferior a 8 l/min, o incorporen dispositius d’estalvi, que 
un cop acoblats, donen un cabal inferior a 8 l/min. 

Nombre d’aixetes que 
compleixen el criteri 

Nombre total 
d’aixetes 

% aixetes que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

Per a les aixetes que compleixen l’apartat a), descriviu la metodologia emprada per conèixer 
el cabal o adjunteu documentació tècnica justificativa: 

      

 

b) Les aixetes disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria 
de productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

Nombre d’aixetes que 
compleixen el criteri 

Nombre total 
d’aixetes 

% aixetes que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

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

      

 

 

Punts obtinguts:                                                                                    
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1.2.2.4 DISPOSITIUS D’ESTALVI EN VÀTERS (>70%) 
(Puntuació màxima: 6 punts) 

Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres 
i/o  incorporar dispositius d’interrupció de descàrrega o de polsada curta/llarga i/o bé 
disposar del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de productes i 
sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.  

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim el 70% del total dels vàters, sigui quina 
sigui la solució adoptada (a i/o b  i/o c) el compleixin. Aquest percentatge mínim dóna dret 
a 4 punts; per percentatges iguals o superiors al 90% s'atorguen 6 punts. 

a) Els vàters tenen un disseny que permet consumir un volum màxim per descàrrega 
de 6 litres 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de 
vàters 

% vàters que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

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

      

 

b) Els vàters incorporen dispositius d’interrupció de descàrrega o de polsada 
curta/llarga 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de 
vàters 

% vàters que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

Pels vàters que compleixen l’apartat b), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de 
dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 

      

 

c) Les vàters disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la categoria 
de productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

Nombre de vàters que 
compleixen el criteri 

Nombre total de 
vàters 

% vàters que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

Pels vàters que compleixen l’apartat c), especifiqueu-ne la marca i el model, i el tipus de 
dispositiu d’estalvi que incorpora, si s’escau. 

      

 

 

Punts obtinguts:                                                                                    
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1.2.2.5 ÚS D'AIGÜES GRISES  
(Puntuació màxima: 6 punts) 

Es reaprofiten les aigües grises generades en el centre per reutilitzar-les en les cisternes 
dels lavabos i, secundàriament, en altres usos compatibles (reg de zones verdes, neteja 
d’exteriors, etc.)? 

 Sí                               No 

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim es cobreixin el 10% dels usos d'aigua amb 
les aigües grises. Aquest percentatge mínim dóna dret a 2 punts; per percentatges iguals 
o superiors al 25% s'atorguen 3 punts. 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu còpia del projecte d'instal·lacions d'aigua, tot incloent les xarxes d'aigua sanitària i 
la xarxa de sanejament de les aigues residuals i pluvials. 

 

Punts obtinguts:                                                                                    

 

1.2.2.6 ÚS D'AIGÜES PLUVIALS  
(Puntuació màxima: 6 punts) 

Es recullen les aigües pluvials per utilitzar-les en les cisternes dels lavabos i, 
secundàriament, en altres usos compatibles (reg de zones verdes, neteja d’exteriors, 
etc.)? 

 Sí                               No 

Per satisfer aquest criteri cal que com a mínim es cobreixin el 10% dels usos d'aigua amb 
les aigües pluvials. Aquest percentatge mínim dóna dret a 2 punts; per percentatges 
iguals o superiors al 25% s'atorguen 3 punts. 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu còpia del projecte d'instal·lacions d'aigua, tot incloent les xarxes d'aigua sanitària i 
la xarxa de sanejament de les aigues residuals i pluvials. 

 

Punts obtinguts:                                                                                    
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1.2.2.7 XEROJARDINERIA 
(Puntuació màxima: 2 punts) 

Es prioritzen les tècniques de jardineria i espècies vegetals que no requereixin una gran 
aportació hídrica? 

 Sí                               No 

El compliment d'aquest criteri dóna dret a 2 punts. 

a) Sistemes que es disposen per estalviar aigua en el reg 

S’han instal·lat els sistemes de reg que permeten un major estalvi d’aigua, triant-se 
aquells més adequats per a cada tipus d’enjardinament (goteig, microaspersió, etc.)? 

 Sí                               No 

Aquests sistemes inclouen programadors, sensors d’humitat o altres tecnologies per 
evitar regar quan no hi hagi necessitats hídriques o en hores de màxima insolació. 

Descriviu quins sistemes de reg s’utilitzen i altres tècniques de jardineria que s’apliquen per 
estalviar aigua en el reg: 

      

 

 

 

b) Selecció d'espècies vegetals adequades 

S’utilitzen espècies autòctones i/o espècies adaptades al clima de la zona on s’ubica 
l’edifici? 

 Sí                               No 

S’apliquen criteris de xerojardineria (per exemple: agrupació d’espècies segons les seves 
necessitats d’aigua)? 

 Sí                               No 

Descriviu l’enjardinament de la parcel·la, indicant les espècies vegetals utilitzades i els 
criteris de xerojardineria utilitzats: 

      

 

Punts obtinguts:                                                                                    
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1.3 RESIDUS 
 

1.3.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.3.1.1 RECOLLIDA SELECTIVA 

S'ha implantat a l'equipament cultural un sistema de recollida selectiva de residus? 

 Sí                               No 

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

  Paper i cartró 

  Envasos lleugers 

  Consumibles d'oficina 

  Consumibles d'informàtica 

  Altres (especifiqueu-los): 

      

      

      

      

 

1.3.1.2 RETOLACIÓ IDENTIFICATIVA DELS CONTENIDORS 

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

 Sí                               No 

Documentació a adjuntar  

Adjunteu una fotografia o còpia dels rètols identificatius del tipus de residus. 
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1.3.2 CRITERIS OPCIONALS 
 

1.3.2.1  COMUNICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES APLICADES ACONSEGUIR UNA 
CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS 

Es comuniquen, tant a usuaris com treballadors, les estratègies de gestió de residus 
aplicades a l'establiment?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per comunicar de les estratègies aplicades 
per a la correcta gestió de residus: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quines són les estrategies que s'apliquen i es comuniquen: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges de comunicació 
de les estratègies de gestió de residus aplicades a l'establiment. 
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1.3.2.2  PROMOCIÓ D'UNA CORRECTA GESTIÓ DEL RESIDUS 

Es promou, entre usuaris i treballadors, una adequada recollida de les diferents fraccions de 
residus i la importància de fer-ho correctament?  

    Sí  No 

En cas afirmatiu, quin tipus de suports s'utilitzen per promoure una adequada recollida de les 
diferents fraccions de residus?: 

Suports físics: 

- rètols  Sí  No 

- pòsters  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Suports digitals: 

- pantalles  Sí  No 

- displays led (rétol electrònic)  Sí  No 

- altres. Quins?  Sí  No 

      

Enumereu quins són els missatges que s'utilitzen per promoure una adequada recollida de 
les diferents fraccions de residus: 

      

 

 

 

 

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu fotografia dels suports, siguin físics o digitals, amb els missatges per promoure 
una adequada recollida de les diferents fraccions de residus a l'establiment. 
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1.3.2.3 POLÍTICA DE DESMATERIALITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ  
Puntuació màxima: 3 punts 

L'equipament aplica una política de prevenció de residus en la comunicació externa i 
interna, tot desmaterialitzant els fulletons informatius, tríptics,  flyers... i altres suports de 
papereria? 

 Sí                                       No 

El compliment d'aquest criteri dóna dret a 2 punts. 

En cas afirmatiu, descriviu els medis desmaterialitzats, sense suport físic, que utilitza 
l'equipament cultural per realitzar la comunicació d'events, novetats, exposicions, etc.: 

      

 

 

Punts obtinguts:       

 
 
 

1.4 COMPRES 
 

1.4.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.4.1.1 COMPRA DE PRODUCTES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA.  

L’equipament cultural adquireix com a mínim una tipologia de producte per al manteniment 
(productes de neteja, pintures, etc) i el desenvolupament de la seva activitat (paper, paper 
higiènic, material d’oficina, etc.) que disposi d’alguna etiqueta ecològica tipus I d’acord amb 
la norma ISO 14024, com per exemple, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, 
l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea, el Nordic Swan, el Blauer Engel, etc.?  

 Sí                              No 

 

Els productes d’il·luminació, equips d'ofimàtica i els dispositius d’estalvi d’aigua (incloses 
aixetes, dutxes i altres elements) no es consideren en aquest criteri, en ser objecte específic 
d'altres criteris. 

Especifiqueu quins són aquestes tipologies de producte: 

Producte  Distintiu ambiental. Indicar quin: 
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1.4.1.2 UTILITZACIÓ DE MATERIALS I ACABATS D'ALTA RESISTÈNCIA I BAIX 
MANTENIMENT 

Per solucionar les superfícies i elements de mobiliari sotmesos a un ús més intens, s'han 
prioritzat materials i acabats d'alta resistència i baix manteniment? 

 Sí                              No 

Per exemple, terres de terratzo o linòleum, i mostradors i taules en acabat melamina. 

Detalleu els materials i/o acabats d'alta resitència emprats i les aplicacions dins de 
l'equipament cultural. 

      

 

 

Documentació a adjuntar 

Adjunteu còpia de les fitxes tècniques dels materials. 

 
 
1.4.2 CRITERIS OPCIONALS 
 

1.4.2.1 COMPRA DE PRODUCTES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA. 
(Puntuació màxima: 5 punts)  

L’equipament,  adquireix productes per al manteniment i el desenvolupament de la seva 
activitat que disposin d’alguna etiqueta ecològica tipus I (d’acord amb la norma ISO 14024?  

 Sí                              No 

 

Per cada tipologia de producte adquirit, a més del producte obligatori (1.4.1.1), es dóna 1 
punt, fins a un màxim de 5 punts. 

 

Els productes d’il·luminació, equips d'ofimàtica i els dispositius d’estalvi d’aigua (incloses 
aixetes, dutxes i altres elements) no es consideren en aquest criteri, en ser objecte específic 
d'altres criteris. 

Especifiqueu quins són aquests productes: 

Producte i/o servei Distintiu ambiental. Indicar quin: 

            

            

            

            

            

 

Punts obtinguts:       
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1.4.2.2 FUSTA CERTIFICADA  
(Puntuació màxima: 5 punts) 

S'utilitza fusta certificada (segells FSC, PEFC o equivalent) en un mínim del 20% dels 
elements de mobiliari de l'equipament? 

 Sí                           No 

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran 3 punts. Els equipaments que tinguin 
més d'un 50% dels usos de fusta amb fusta certificada rebran 5 punts. 

 

Nombre d'elements de 
mobiliari amb fusta 

certificada 

Nombre total 
d'elements de 

mobiliari de fusta 

% d'elements de 
mobiliari de fusta que 
compleixen el criteri 

Puntuació obtinguda 
en el criteri 

                        

Detalleu la tipologia/es d'element de mobiliari amb fusta certificada i quin és el segell que 
els identifica: 

      

 

 

Punts obtinguts:       

 

1.4.2.3 PRESCINDIR DE PRODUCTES D’UN SOL ÚS  
(Puntuació: 6 punts) 

Es prioritza la compra de productes reutilitzables, i amb una vida útil adient amb les 
expectatives d’ús (Per exemple, evitar els vasos d’un sòl ús en les maquines de cafè i 
infusions del personal)? 

 Sí                           No 

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran 2 punts per cada tipologia de 
producte reutilitzable comprat, fins a un màxim de 6 punts. 

Detalleu els productes subministrats i les alternatives emprades. 

      

 

 

 

 

 

Punts obtinguts:       
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1.4.2.4 ELEMENTS DE MOBILIARI I EXPOSITIUS MODULARS  
(Puntuació: 3 punts) 

Els elements de mobiliari i expositius de l'equipament cultural són modulars i modulables, 
per permetre establir noves disposicions, agrupaments i ubicacions, i aconseguir la 
màxima optimització de l’espai segons els usos que s'hi realitzin?  

 Sí                           No 

Els equipaments que compleixin aquest criteri rebran 3 punts. 

Detalleu quins són els elements de mobiliari i expositius modulars i descriviu, breument, 
quines possibilitats de noves disposicions, agrupaments i ubicacions permeten: 

      

 

 

 

 

Punts obtinguts:       

 

1.4.2.5 PROVEÏDOR O SUBCONTRACTISTA AMB SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL.  
(Puntuació màxima: 3 punts) 

Almenys un dels principals proveïdors o subcontractistes de l’equipament cultural disposa 
del registre EMAS o de la certificació ISO 14001? 

 Sí                           No 

Els equipaments que compleixin disposin d'un proveïdor amb EMAS rebran 2 punts, i els 
que en disposin amb ISO 14001 rebran 1 punt. 

Indiqueu quina/es són la/es empresa/es proveïdora/es i quin es el sistema de gestió 
ambiental que presenten: 

      

 

 

 

 

Punts obtinguts:       

 
 
 



 

Diagonal 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93.419 30 85 
Fax 93.419 76 30 
http://www.gencat.cat/territori 
 

31 

 

1.5 MOBILITAT 
 
1.5.1 CRITERIS BÀSICS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.5.1.1 PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DELS TREBALLADORS  

L'establiment ha establert un pla de mobilitat per als seus treballadors (per exemple, 
mitjançant mesures push i pull, que restringeixen l’accés motoritzat i fomenten el transport 
sostenible, respectivament)? 

 Sí                          No 

Comentaris: 

      

 

Documentació a adjuntar 

Adjuntar còpia del pla de mobilitat sostenible. 

 

1.5.1.2 SENSIBILITZACIÓ MOBILITAT SOSTENIBLE  

Es fomenta l’accessibilitat a l'equipament cultural, tant pels usuaris com pels treballadors, en 
mitjans de transport sostenible (a peu, bicicleta, transport col·lectiu, etc.). 

 Sí                          No 

Comentaris: 

      

 

Documentació a adjuntar 

Adjuntar còpia dels rètols o suports informatius sobre la mobilitat sostenible. 

 
 
1.5.2 CRITERI OPCIONAL 
 

1.5.2.1 APARCAMENTS DE  BICICLETES  
Puntuació: 2 punts 

Al voltant de l'equipament es disposa d’aparcaments per a bicicletes segons el criteri recollit 
a l'Annex 2 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada? 

 Sí                        No 

 

Punts obtinguts:       
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1.6 ESPAIS 
 

1.6.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.6.1.1 ESPAIS MULTIFUNCIONALS 

Els espais de l'establiment es conceben com espais multifuncional per poder acollir diferents 
usos i esdeveniments? 

 Sí                              No 

Descriviu breument quins són aquests espais multifuncionals i quins són els diferents 
usos i esdeveniments que s'hi realitzen: 

      

 

 

 
1.6.2 CRITERI OPCIONAL 
 

1.6.2.1 ELEMENTS DIVISORS DE L'ESPAI MÒBILS 
Puntuació màxima: 2 punts 

S'utilitzen elements divisors mòbils que permeten compartimentar l'espai o aconseguir 
espais diàfans? 

 Sí                              No 

En cas afirmatiu, descriviu breument quins són els elements divisors mòbils i en quins 
espais s'utilitzen: 

      

 

 

 

Punts obtinguts:       
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1.7 QUALIFICACIONS AMBIENTALS 
 

1.7.1 CRITERIS OPCIONALS 
 

1.7.1.1 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL O ENERGÈTICA 
Puntuació màxima: 6 punts 

L'equipament cultural disposa... 

 del registre EMAS  

 de la certificació ISO 14001  

 de la ISO 50001 de gestió energètica 

S'atorgaran 3 punts per cada certificació fins a un màxim de 6 punts. 

Documentació a adjuntar 

Còpia de la inscripció en el registre EMAS i /o de la certificació ISO 14001 i/o de la ISO 
50001 del sol·licitant. 

 

Punts totals:       

 

1.7.1.2 CERTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'EDIFICI 
Puntuació màxima: 8 punts 

L'edifici on s'ubica equipament cultural disposa d'un certificat ambiental? 

 Sí                        No 

Aquest criteri es valora amb 8 punts. 

Assenyaleu la tipologia de certificat ambiental de l'edifici: 

  LEED 

  VERDE 

 BREEAM 

 Altres (especifiqueu-los): 

      

Documentació a adjuntar 

Còpia del document que acredita la certificació ambiental de l'edifici. 

 

Punts totals:       
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1.7.1.3 ADHESIÓ PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ 
D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 
Puntuació màxima: 5 punts 

L’equipament cultural està adherit al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 

 Sí    No 

Els equipaments adherits rebran 5 punts. 

Informació a aportar  

Indiqueu el codi d’adhesió:        

 

Punts totals:       

 

 
 
 
 

1.8 SOROLLS i VIBRACIONS 
 
1.8.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.8.1.1 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

L’equipament cultural disposa d’algun focus emissor de sorolls i vibracions? 

                 Sí                                                                  No 

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-lo/s i empleneu els apartats a), b), c) i d) si 
s’escauen. 

      

 

 

En cas de resposta negativa, justifiqueu el motiu. 

      

Equip de mesura: 

Equip utilitzat (marca i model):       

Data de la darrera calibració:         

Laboratori on s’ha calibrat:          
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a) 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. 

      

b) Instal·lacions de climatització i ventilació 

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 establerts 
en la legislació abans esmentada. 

Existeixen instal·lacions de climatització i/o ventilació a l’establiment? 

  Sí  No 

En cas de resposta afirmativa, empleneu la taula següent. 

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:  
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c) Instal·lacions auxiliars i complementàries 

Les instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edificació (ascensors, funcionament de 
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. 

Existeixen instal·lacions auxiliars a l’establiment? 

  Sí  No 

En cas de resposta afirmativa, empleneu la taula següent. 

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) Establiments de nova construcció 

Es tracta d’un establiment construït a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució? 

  Sí  No 

En cas de resposta afirmativa, les instal·lacions de climatització i/o ventilació estan 
instal·lades al terrat o a la teulada, amb les mesures correctores escaients per tal de 
minimitzar-ne el seu impacte acústic o bé, només en el cas d’edificis aïllats, en espais 
annexos amb les mateixes mesures correctores? 

  Sí  No 

  No escau, no hi ha instal·lacions de climatització i/o ventilació. 

Documentació a adjuntar 

Còpia dels resultats de la sonometria realitzada (si s’escau). 

Es pot presentar altra documentació acreditativa en relació al compliment dels límits de 
soroll (pex. llicència ambiental de l’equipament cultural).  
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1.9 FORMACIÓ 
 
1.9.1 CRITERI BÀSIC DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

1.9.1.1 FORMACIÓ AMBIENTAL DELS TREBALLADORS 

El personal rep formació, com a mínim, en el moment d’incorporar-se al lloc de treball i un cop 
l’any, sobre els vectors prioritaris que afecten un establiment cultural (energia, aigua, residus i 
mobilitat) mitjançant cursos, jornades, seminaris o d'altres fórmules de formació, amb durada 
superior a les 4h anuals? 

  Sí  No 

Especifiqueu quan s’imparteix la formació i descriviu breument el contingut.  
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RESUM PUNTUACIÓ 
 

Puntuació final obtinguda en l’apartat d’eficiència i estalvi energètic (1.1)       punts 

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

Puntuació final obtinguda en l’apartat de residus (1.3)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de compres (1.4)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de mobilitat (1.5)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de espais (1.6)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de qualificacions ambientals (1.7)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de sorolls i vibracions (1.8)       punts 

Puntuació final obtinguda en l’apartat de formació (1.9)       punts 

Puntuació final obtinguda en la TOTALITAT de criteris:       punts 

 
 
DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT 

 

 
Com a representant de l’empresa sol·licitant del Distintiu de garantia de qualitat ambiental,  
     , declaro que totes les dades i la informació contingudes en aquest informe 
d’avaluació són certes. 
 
Declaro, que l’equipament cultural compleix amb els criteris ambientals definits a la  
Resolució XXX/XXX/XXXX, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a 
l’atorgament del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a Equipaments Cultural: 
Museus i Biblioteques. 
 
Signatura i segell de l’empresa:                                                   Data:    
                                                                                                                              

 

 


