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ANUNCIS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/621/2022, de 24 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a
l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als centres d'activitats marítimes.
Al llarg dels anys, l'activitat turística a les zones costaneres de Catalunya s'ha anat incrementant fins a
constituir un important motor econòmic del territori. Al mateix temps que augmentava la demanda turística,
s'incrementava l'oferta d'activitats. En aquest sentit, la situació derivada de la pandèmia de la covid-19 ha
suposat un nou impuls per a la demanda d'activitats recreatives en l'àmbit marítim, tant per part del turisme
local com l'estranger.
D'acord amb la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, totes les activitats nàutiques i
subaquàtiques recreatives de lleure o esbarjo practicades a Catalunya s'han de realitzar i canalitzar a través
dels centres d'activitats marítimes, amb la finalitat d'assegurar que siguin plenament respectuoses amb el medi
aquàtic, els recursos naturals, el patrimoni subaquàtic i la seguretat de les persones.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic que té com a principal
finalitat minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits
derivats del compliment de la normativa vigent.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als centres d'activitats marítimes persegueix la minimització
de l'impacte de les activitats marítimes d'esbarjo sobre els ecosistemes naturals i, molt especialment, el foment
del respecte i la sensibilitat ecològica de les persones usuàries i el públic en general sobre les seves relacions
amb els ecosistemes marins.
Per definir els criteris de qualitat ambiental per als centres d'activitats marítimes s'ha treballat en tot moment
amb l'objectiu que aquests compleixin els principis de l'economia circular, posant un èmfasi especial en la
conservació del medi, la sensibilització dels usuaris envers l'entorn, l'òptima gestió dels residus, l'eficiència
energètica, l'estalvi d'aigua i la mobilitat sostenible, entre d'altres.
D'acord amb el Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat
ambiental per la Generalitat de Catalunya, modificat posteriorment pel Decret 296/1998, de 17 de novembre,
pel qual s'amplia l'àmbit del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis, i amb la finalitat de reduir
l'afecció al medi ambient dels centres d'activitats marítimes;
En ús de les facultats que m'atorga l'article 5 del Decret esmentat, i d'acord amb l'informe del Consell de
Qualitat Ambiental, de data 24 de febrer de 2022,

Resolc:

Definir la categoria de centres d'activitats marítimes i els criteris de qualitat ambiental per optar al Distintiu de
garantia de qualitat ambiental, que es regeixen pels apartats següents:

1. Categoria de servei
S'inclouen en aquesta categoria tots els centres d'activitats marítimes en funcionament d'acord amb l'article
115 de la Llei 2/2010, de 18 febrer, de pesca i acció marítimes.
A Catalunya, la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, constitueix el marc normatiu de
referència en l'ordenació i gestió de les activitats marítimes, que inclou tant les activitats nàutiques recreatives
de lleure o esbarjo practicades en aigües marítimes o continentals, com les activitats subaquàtiques. Així,
estableix que totes aquestes activitats s'han de realitzar i canalitzar a través dels centres d'activitats
marítimes, amb la finalitat d'assegurar que siguin plenament respectuoses amb el medi aquàtic, els recursos
naturals, el patrimoni subaquàtic i la seguretat de les persones.
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Segons les activitats que realitzin, la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, diferencia tres
classes o subcategories de centres d'activitats marítimes (CAM): les acadèmies nàutiques, els centres
d'immersió i els centres nàutics.
- Les acadèmies nàutiques són CAM que imparteixen la formació teòrica i pràctica necessària per obtenir les
titulacions oficials de nàutica d'esbarjo.
- Els centres d'immersió ofereixen la formació necessària per practicar activitats subaquàtiques i/o la
possibilitat de practicar activitats subaquàtiques amb la supervisió, o no, de guies o instructors.
- Els centres nàutics són aquells que, mitjançant la contractació de serveis, ofereixen la possibilitat de fer
activitats nauticorecreatives i de pesca. Aquesta categoria agrupa els CAM amb una oferta d'activitats
marítimes d'esbarjo més diversa i heterogènia: vela lleugera, esquí nàutic, creuer, motonàutica, pesca
recreativa, lloguer d'embarcacions, excursions marítimes i un gran nombre d'activitats nàutiques i de platja.

2. Sol·licitants
Poden sol·licitar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental les persones físiques o jurídiques titulars i/o
representants legals d'un centre d'activitats marítimes en funcionament d'acord amb l'article 115 de la Llei
2/2010, de 18 febrer, de pesca i acció marítimes, que desenvolupin la seva activitat 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
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 publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

5. Número de codi
Als efectes administratius, el número de codi assignat a la categoria de servei és el 380. Centres d'activitats
marítimes.
La categoria es divideix en les subcategories següents:
380.1 Acadèmies nàutiques.
380.2 Centres nàutics.
380.3 Centres d'immersió.

6. Ús de la marca
6.1 L'ús de la marca s'ha d'adequar a les especificacions indicades a les normes gràfiques establertes pel
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la utilització del Distintiu de garantia de
qualitat ambiental.
6.2 La llegenda que ha de figurar al Distintiu de garantia de qualitat ambiental és: “Centre d'activitats
marítimes 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'equipament i no podrà ser utilitzat per a la publicitat de productes. L'establiment podrà
utilitzar el logotip del Distintiu en la seva imatge corporativa (fulls, paper de cartes, etc.).

Barcelona, 24 de febrer de 2022
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Marc Sanglas Alcantarilla
Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Annex
Criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als centres d'activitats
marítimes.

Per obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, el centre ha d'estar en funcionament d'acord amb
l'article 115 de la Llei 2/2010, de 18 febrer, de pesca i acció marítimes, desenvolupar la seva activitat a
Catalunya i ha de complir la legislació ambiental vigent allà on estigui ubicat i els criteris ambientals
especificats en aquest annex. Els criteris ambientals especificats a continuació tenen com a objectius la
minimització de l'impacte sobre el medi de les activitats marítimes d'esbarjo i, molt especialment, el foment del
respecte i la sensibilitat ecològica de les persones usuàries en les seves relacions amb els ecosistemes marins.
Per avaluar les sol·licituds o verificar el compliment dels criteris indicats en aquest annex, es podrà tenir en
compte l'aplicació dels sistemes de gestió ambientals reconeguts, com són el sistema EMAS o la norma ISO
14001, així com el fet de disposar d'alguna altra etiqueta del tipus I d'acord amb la norma 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 de centres d'activitats marítimes es divideixen en set apartats,
cadascun dels quals conté criteris bàsics d'obligat compliment i criteris opcionals puntuables. Per obtenir el
Distintiu de garantia de qualitat ambiental, el centre ha de complir tots i cadascun dels criteris bàsics i obtenir
un mínim de punts en el còmput total de criteris opcionals disponibles (o l'equivalent a un 30% sobre el total
de punts que s'hi apliquen):
a) 16 punts en el còmput total de criteris opcionals per a les acadèmies nàutiques.
b) 26 punts en el còmput total de criteris opcionals per als centres nàutics.
c) 22 punts en el còmput total de criteris opcionals per als centres d'immersió.
d) 2 punts addicionals als centres que comptin amb embarcacions pròpies.
En el cas que es disposi de més d'un centre físic, tots hauran de complir amb cada criteri indicat caldrà
presentar evidència de cadascun d'ells.
1.1 Sensibilització i conservació de l'entorn
1.1.1 Criteris bàsics
1.1.1.1 Formació i informació al personal
El personal que treballi al centre ha de rebre informació, amb una periodicitat mínima anual, sobre els criteris
ambientals i bones pràctiques que regeixen al centre, i també informació ambiental sobre l'entorn on es
desenvoluparan les activitats, que inclogui com a mínim els hàbitats, les espècies i les zones sensibles. El
personal de nova incorporació també ha de rebre aquesta informació en incorporar-se al lloc de treball.
1.1.1.2 Informació sobre l'entorn natural a les persones usuàries
a) El centre ha de disposar de cartografia de la zona on es desenvoluparan les activitats, que indiqui les zones
més sensibles o zones protegides, si n'hi ha. Aquesta informació haurà de ser accessible a les persones
usuàries. Per aconseguir i mantenir actualitzada aquesta informació, es poden utilitzar les cartografies de
referència publicades i actualitzades periòdicament al web de la Generalitat de Catalunya.
b) El centre ha de posar a l'abast de les persones usuàries informació sobre l'entorn natural, que inclogui les
espècies i hàbitats sensibles de la zona on es desenvoluparan les activitats, especialment les fanerògames, i els
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possibles impactes que pot tenir l'activitat que es desenvoluparà sobre els ecosistemes d'aquest entorn.
1.1.1.3 Elements generals de comunicació ambiental
S'han de col·locar rètols o altres suports informatius que informin les persones usuàries i el personal sobre com
poden col·laborar en la millora ambiental del centre o activitat. Han de fer referència com a mínim a:
- La prevenció i gestió dels residus en el centre i embarcacions i com s'hi pot col·laborar.
- Utilització racional de l'aigua en zones de consum d'aigua.
- Utilització racional de la il·luminació i climatització en zones de consum.
1.1.1.4 Sensibilització en la conducta de les persones usuàries
a) El centre disposa d'un protocol de sensibilització per a les persones usuàries envers la seva actuació al medi
marí i el comunica a l'inici de cada activitat. Aquest protocol ha d'incloure aspectes sobre bones pràctiques per
minimitzar l'impacte als ecosistemes marins de les activitats desenvolupades.
La informació abordarà, segons escaigui en cada activitat, aspectes sobre els hàbitats marins (ancoratge,
aleteig, etc.), espècies (velocitat, alimentació, fotografia, comportament humà, etc.), els residus (generats o
trobats durant l'activitat) i d'altres informacions generals sobre el respecte a l'entorn (no agafar res del fons
marí, etc.).
Aquesta informació s'ha d'entregar abans de l'inici de cada activitat, ja sigui a través d'un correu electrònic en
el moment de la inscripció o físicament abans d'iniciar l'activitat. Caldrà disposar de l'evidència de l'entrega
d'aquesta documentació.
b) Durant el transcurs de l'activitat, el centre dona algun tipus d'explicació (ecobrífing, formació, etc.), on es
difonen els valors i les bones pràctiques ambientals de la zona on es desenvoluparan les activitats.
1.1.1.5 Informació sobre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental
El centre ha de posar a l'abast de les persones usuàries (per exemple, mitjançant un full informatiu, pàgina
web, etc.) informació del que representa disposar del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
1.1.2 Criteris opcionals
1.1.2.1 Activitats d'educació i sensibilització ambiental
El centre realitza algun tipus d'activitat turística o educativa que inclogui el foment de la consciència ambiental,
estalvi de recursos i/o promoguin el coneixement i protecció del medi.
Valoració del criteri: 3 punts per activitat realitzada, fins a un màxim de 12 punts.
1.1.2.2 Col·laboracions amb altres entitats per a l'estudi del medi marí i litoral
El centre ha signat acords amb altres entitats públiques o privades per participar en l'estudi del medi marí i
litoral (cens d'espècies de la zona, control de la flora i fauna marina, etc.).
Valoració del criteri: 3 punts per cada acord o col·laboració signats, fins a un màxim de 6 punts.
1.1.2.3. Minimització de la pressió de l'activitat sobre els ecosistemes marins
Per a les activitats guiades, el centre disposa de diferents rutes que es van alternant per reduir la incidència
continuada sobre la mateixa zona.
Valoració del criteri: 4 punts.
1.2 Gestió de residus
1.2.1 Criteris bàsics
1.2.1.1 Recollida selectiva
a) Per tal d'afavorir la valorització dels residus que es generen en el centre o durant les activitats fora del
centre, cal tenir implantada la recollida selectiva de les fraccions generades: paper i cartró, vidre, envasos
lleugers, matèria orgànica, aparells elèctrics i electrònics, tòners, piles i bateries, fracció resta, etc., sempre
que la gestió sigui conseqüent amb la del municipi o comarca on estigui ubicat el centre.
b) Per als residus derivats de l'activitat no previstos a l'apartat anterior, com per exemple material obsolet

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8624 - 11.3.2022
CVE-DOGC-A-22061005-2022

(neoprens, armilles, etc.), caldrà fomentar la seva reutilització. En cas que no sigui possible, s'haurà de
justificar la seva gestió.
A partir de l'obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, s'haurà de disposar d'evidència de les
accions fetes per a la reutilització del material obsolet.
c) S'haurà de disposar, quan la tipologia d'activitat ho permeti, d'un salabret o similar, així com bosses
específiques per facilitar i potenciar la recollida de residus a mar.
1.2.1.2 Espai per a la recollida selectiva
El centre ha de disposar de receptacles accessibles i pròxims al personal i a les persones usuàries per a les
diferents fraccions que es generin, tant de residus originats a l'interior del centre com dels originats durant les
activitats a mar.
1.2.1.3 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.
Es respecten els colors assignats a cada fracció, especialment per a les cinc fraccions principals (orgànica,
paper, vidre, envasos i resta), en els colors dels receptacles i/o dels rètols.
1.2.1.4 Residus del manteniment de les instal·lacions i embarcacions
a) Les aigües de sentina i aigües grises de les embarcacions s'hauran de buidar als punts habilitats per aquesta
finalitat.
b) Els residus generats en el manteniment de les embarcacions i instal·lacions en què no s'utilitzin els
contenidors de recollida municipal, o aquests no estiguin a l'abast, s'hauran de gestionar a través de gestors
autoritzats i disposar de les evidències d'aquesta correcta gestió.
c) En el cas d'externalització del servei de neteja o de manteniment, si aquest inclou la gestió de residus,
caldrà especificar al contracte, o document equivalent, el trasllat de residus i el manteniment de la separació
per fraccions des del punt de generació fins a l'àrea d'aportació.
1.2.2 Criteris opcionals
1.2.2.1 Actuacions de reducció de residus en la comunicació
El centre ha implantat accions de prevenció de residus i/o mesures de desmaterialització dels fullets
informatius, tríptics, flyers i altres suports de papereria, amb la finalitat de minimitzar els residus associats a la
comunicació i estalviar recursos.
Valoració del criteri: 1 punt per mesura aplicada, fins a un màxim de 4 punts.
1.2.2.2 Actuacions de prevenció en el servei de càtering
En cas de disposar de servei de càtering (propi o externalitzat), s'emprenen accions per prevenir el
malbaratament alimentari i evitar també la generació de residus amb l'ús de vaixella reutilitzable o vaixella
compostable, entre altres.
Valoració del criteri: 1 punt per cada actuació realitzada, amb un màxim de 3 punts.
1.3 Mobilitat
1.3.1 Criteris bàsics
1.3.1.1 Foment de la mobilitat sostenible
El centre fomenta l'accessibilitat, tant a les persones usuàries com al personal, en mitjans de transport
sostenible (a peu, bicicleta, transport col·lectiu, etc.), amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental associat
al transport. Es pot incorporar aquesta informació al web, a la sortida del centre, etc.
1.3.2 Criteris opcionals
1.3.2.1 Limitació de velocitat
El centre informa a les persones usuàries dels centres sobre l'impacte de la velocitat en el medi marí i sobre la
importància de no superar la velocitat màxima recomanable per tal de no pertorbar les comunitats de l'entorn
marí.
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Valoració del criteri: 4 punts.
1.3.2.2 Embarcacions amb sistemes que afavoreixin la reducció de la contaminació
a) Utilització d'embarcacions amb un o diversos sistemes de propulsió elèctrics.
Valoració del criteri: 1 punt per cada embarcació que disposi d'algun d'aquests sistemes, fins a un màxim de 3
punts.
b) Disposar del suport de plaques solars i/o aerogeneradors per al funcionament intern de l'embarcació.
Valoració del criteri: 1 punt per cada embarcació que disposi d'algun d'aquests sistemes, fins a un màxim de 3
punts.
c) Utilització de combustibles alternatius com GLP, gas natural, biofuel, etc.
Valoració del criteri: 1 punt per cada embarcació que disposi d'algun d'aquests sistemes, fins a un màxim de 3
punts.
1.4 Compres i ús de productes i materials
1.4.1 Criteris bàsics
1.4.1.1 Compra de productes amb etiqueta ecològica
El centre ha d'adquirir, com a mínim, una tipologia de producte per al manteniment i el desenvolupament de la
seva activitat (paper d'impressió, paper higiènic, productes de neteja, material d'oficina, pintures, dispositius
d'estalvi d'aigua, 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.
1.4.2 Criteris opcionals
1.4.2.1 Compra de productes amb etiqueta ecològica
El centre compra productes per al manteniment o desenvolupament de la seva activitat (paper d'impressió,
paper higiènic, productes de neteja, material d'oficina, pintures, dispositius d'estalvi d'aigua, etc.) que disposin
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. Els
productes pels quals s'hagi obtingut punts en un altre criteri específic no obtindran punts en aquest criteri.
Valoració del criteri: per cada producte adquirit, a banda del producte obligatori (1.5.1.1), s'obté 1 punt, fins a
un màxim de 4 punts.
1.4.2.2 Compra d'equips amb criteris ambientals
El centre aplica criteris ambientals en el moment de l'adquisició de nous equips; per exemple: embarcacions de
polietilè en substitució de les de fibra de vidre, equips amb materials resistents o materials respectuosos amb
l'entorn, materials que permetin una valorització al final de la seva vida útil, entre altres.
Valoració del criteri: 2 punts per a equip adquirit amb la justificació del criteri ambiental aplicat, fins a un
màxim de 6 punts.
1.4.2.3 Instal·lacions temporals
Els materials utilitzats en el muntatge d'instal·lacions temporals compten amb criteris ambientals, per
exemple: amb materials de fusta certificada (com ara FSC, PEFC o equivalents) i/o amb materials reciclats i/o
amb materials reutilitzables.
Valoració del criteri: s'atorgaran 2 punts per cada criteri que s'hagi tingut en compte, i que es pugui justificar,
en el muntatge d'instal·lacions temporals, fins a un màxim de 6 punts.
1.4.2.4 Proveïdors o subcontractistes amb sistemes de gestió ambiental o Distintiu de garantia de qualitat
El centre compta amb proveïdors o subcontractistes que disposen del registre EMAS i/o de la certificació ISO
14001 i/o del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
Valoració del criteri: 2 punts per certificació, amb un màxim de 4 punts.
1.5 Estalvi i eficiència energètica
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1.5.1 Criteris bàsics
1.5.1.1 Il·luminació interior
a) Cal garantir el màxim aprofitament de la llum natural i evitar obstaculitzar-ne l'accés innecessàriament.
b) A les zones interiors del centre s'han d'utilitzar làmpades classe B o superior d'acord amb el Reglament
delegat (UE) 874/2012, sobre etiquetatge de les làmpades elèctriques i les lluminàries, o l'equivalent que
emani del Reglament (UE) 2017/1369.
Per al compliment del criteri, cal que com a mínim un 50% de les làmpades compleixi el criteri; la resta s'ha de
substituir progressivament, segons la vida útil de la làmpada.
1.5.1.2 Climatització
L'establiment ha de garantir que en els diferents espais es respecten les temperatures establertes en el
Reglament d'instal·lacions elèctriques en edificis, llevat que es justifiqui la necessitat de mantenir unes
condicions ambientals especials.
En el cas que no es disposi d'un sistema automatitzat de regulació de les temperatures, l'establiment haurà de
disposar de termòmetres i dels cartells corresponents amb les temperatures de consigna.
1.5.1.3 Aparells d'aire condicionat
Els aparells d'aire condicionat domèstics de nova adquisició a partir de la data d'obtenció del Distintiu de
garantia de qualitat ambiental disposaran, com a mínim, de la classe A d'eficiència energètica, d'acord amb les
especificacions que es deriven del Reglament europeu 626/2011, sobre l'etiquetatge d'aires condicionats, o
segons l'equivalent que emani de la Directiva 2017/1369.
1.5.2 Criteris opcionals
1.5.2.1 Il·luminació interior
a) A les zones interiors, com a mínim el 50% dels punts de llum han d'utilitzar làmpades classe A o superior,
segons el Reglament 874/2012, sobre etiquetatge de les làmpades elèctriques i les lluminàries, o l'equivalent
que emani del Reglament (UE) 2017/1369.
Valoració del criteri: el compliment d'aquest percentatge mínim dona dret a 1 punt, 2 punts per a més del 70%
i 3 punts per a més del 90%.
b) Control de l'enllumenat basat en detectors de presència o bé polsadors temporitzats o altres sistemes
semblants que permetin no malbaratar l'energia elèctrica de la il·luminació. Aquests dispositius són
especialment aconsellables en espais d'entrada i sortida, i amb un ús generalment esporàdic, com ara
passadissos, lavabos, etc.
Valoració del criteri: 1 punt per espai amb aquest dispositiu, fins a un màxim de 3 punts.
1.5.2.2 Climatització
Els aparells d'aire condicionat que es disposen són de màxima eficiència: com a mínim compliran amb la classe
A d'eficiència energètica, d'acord amb les especificacions que es deriven del Reglament europeu 626/2011,
sobre l'etiquetatge d'aires condicionats, o segons l'equivalent que emani de la Directiva 2017/1369.
Valoració del criteri: 1 punt per cada aparell, fins a un màxim de 2 punts.
1.5.2.3 Ús de fonts d'energia renovable
Utilització d'alguna de les possibilitats d'ús d'energies renovables que es descriuen a continuació. S'accepten
altres solucions, prèvia justificació tècnica.
a) Energia solar fotovoltaica. Contribució mínima d'un 40% dels consums elèctrics.
b) Energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) i/o climatització. La seva contribució
mínima ha de ser equivalent a un 40% del consum d'energia en generació de calor i/o fred o d'ACS.
c) Compra d'electricitat d'origen renovable que suposi, almenys, un 75% del total de l'electricitat comprada.
Valoració del criteri: 2 punts per a cada tipus diferent d'energia renovable utilitzada i 2 punts per l'acreditació
del percentatge de contribució mínima de cada tipus d'energia renovable utilitzada, fins a un màxim de 6 punts
en el còmput global. També s'obté aquest màxim de punts en el cas que el percentatge de compliment d'una
de les energies sigui superior al 75% (se n'exclou la compra d'electricitat d'origen renovable (c)).
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1.5.2.4 Altres sistemes o solucions que afavoreixin l'estalvi energètic
S'inclouen en aquest apartat aquells sistemes d'estalvi d'energia que no preveuen els criteris anteriors com, per
exemple, gestió del combustible mitjançant cabalímetres o sistemes de millora de combustió, sistemes de
monitoratge de l'embarcació, hèlixs hidràuliques, sistemes d'aïllament de fonts de calor en la cambra de
màquines, etc.
Valoració del criteri: 2 punts per sistema instal·lat i 2 punts més si es pot acreditar que l'estalvi és com a
mínim d'un 15% respecte a una instal·lació convencional, fins a un màxim de 4 punts.
1.6 Estalvi d'aigua
1.6.1 Criteris bàsics
1.6.1.1 Dispositius d'estalvi
a) Com a mínim el 30% de les aixetes del centre han d'estar dissenyades per complir alguna de les
especificacions següents:
- Tenir un cabal inferior a 8 l/min.
- Incorporar limitadors de cabal que, un cop acoblats a l'aixeta, donin un cabal inferior a 8 l/min.
- Disposar de tancament automàtic temporitzat o de sensor de presència.
En el cas de les aixetes temporitzades, no hauran de superar els 2 litres per pulsació ni tenir durada de més de
15 segons.
b) Com a mínim el 30% de les cisternes i/o fluxòmetres de vàters i urinaris del centre han d'estar dissenyats
per complir alguna de les especificacions següents:
- Consumir un volum màxim per descàrrega de 6 litres, els vàters, i d'1 litre, els urinaris.
- Incorporar dispositius d'interrupció de descàrrega o de pulsació curta/llarga.
- Funcionar en sec.
c) Com a mínim el 30% de les regadores de dutxa (fixes i mòbils) del centre han d'estar dissenyades per
complir alguna de les especificacions següents:
- Tenir un cabal inferior a 10 l/min.
- Disposar de tancament automàtic temporitzat o sensor de presència.
1.6.2 Criteris opcionals
1.6.2.1 Dispositius d'estalvi
Com a mínim el 50% dels punts terminals de sortida d'aigua (aixetes, cisternes i/o regadores de dutxes (fixes
o mòbils) del centre tenen dispositius d'estalvi.
Valoració del criteri: 2 punts per un percentatge superior al 50% de punts terminals de sortida d'aigua amb
dispositius d'estalvi, 3 punts per un percentatge superior al 70% i 4 punts per un percentatge superior al 90%.
1.6.2.2 Altres sistemes que afavoreixin l'estalvi d'aigua
Disposar de sistemes que impliquin un estalvi d'aigua com, per exemple, aprofitament d'aigües pluvials o
aigües grises, zona de banyera o sistema de rentat per a la neteja d'equips amb reaprofitament d'aigua
(safareig, cuba, etc.), entre altres.
Valoració del criteri: 2 punts per cada tipus de sistema instal·lat i 2 punts més per l'acreditació del percentatge
mínim d'estalvi, fins a un màxim de 4 punts en el còmput global.
1.7 Qualificacions ambientals
1.7.1 Criteris opcionals
1.7.1.1 Sistemes de qualificació ambiental o energètica
Els centres han de disposar del registre EMAS, de la certificació ISO 14001, i/o de la certificació ISO 50001 de
gestió energètica.
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Valoració del criteri: 2 punts (EMAS) i 1 punt (ISO 14001 o ISO 50001). La puntuació màxima serà de 4 punts.
1.7.1.2 Mesures per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
El centre calcula la seva petjada de carboni i està adherit a un programa de reducció d'emissions, com per
exemple el Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de
l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, i/o compensa (total o parcialment) les emissions de CO2 mitjançant la
compra de crèdits de gasos amb efecte d'hivernacle.
Valoració del criteri: 1 punt per l'adhesió a un programa de reducció d'emissions i 1 punt per la compensació
de les emissions de la seva activitat.

2. Presentació de sol·licituds i sistema d'avaluació i control
2.1 Presentació de sol·licituds
La sol·licitud, renovació o ampliació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental s'ha de fer a través del
portal Gencat Tràmits.
Els documents que cal presentar i que es poden trobar al portal del tràmit són els que s'indiquen a continuació:
a) Formulari de sol·licitud
b) Informe d'avaluació de la categoria 380
2.2 Sistema d'avaluació i control
L'avaluació del compliment dels criteris la porta a terme el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural mitjançant la documentació aportada pel sol·licitant.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es reserva el dret de visitar, sense avís previ, les
instal·lacions del sol·licitant per tal de verificar-ne in situ el compliment, amb llibertat d'accés a la
documentació que ha d'estar actualitzada.
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