
    
Raval de Montserrat, 14   

08221 Terrassa  
Tel. 93 7397000 Fax 93 7397056  

COMPROMÍS D ADHESIÓ INDIVIDUAL AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L AJUNTAMENT DE TERRASSA I ____________________________________________________________ 
PER LA PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

L establiment que subscriu aquest document s adhereix al conveni marc per la minimització i prevenció de residus, i es 
compromet a desenvolupar durant tot l any les mesures que s han assenyalat de la llista següent, que almenys seran 3, i a 
complir els requisits previstos en l apartat 4 de l article 12 de l Ordenança Fiscal 3.37 de l any 2006.  

DADES DEL LOCAL 

NOM COMERCIAL TIPUS D ACTIVITAT  

ADREÇA DEL LOCAL  

MUNICIPI  

DADES DEL TITULAR 

NIF  COGNOMS I NOM, O RAÓ SOCIAL  

DOMICILI FISCAL  

CODI POSTAL   MUNICIPI  

TELÈFON FAX E-MAIL 

DADES DEL REPRESENTANT 

NIF COGNOMS I NOM, O RAÓ SOCIAL 

NOM DE LA VIA PÚBLICA NUM ESC PIS PORTA 

CODI POSTAL  MUNICIPI 

TELÈFON FAX E-MAIL 

 

Faig constar que són certes totes les dades d aquesta declaració, que signo a Terrassa, el ______________, 
com a: Representant                Titular                      
                                                                                                                    Signatura  i segell, 

    

SEGELL DE  
(Nom de l entitat) 

      

REGISTRE D ENTRADA DE 
L AJUNTAMENT DE TERRASSA 

   

Mesures de minimització i prevenció de residus adoptades per l establiment: 

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12  A13 
B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  B10 
C1  C2  C3  C4 C5  C6  C7  C8  C9  C10  C11  C12   
D1  D2  D3   
E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8   
F1  F2  F3  F4  F5 
G1 G2  G3  G4  G5  G6  G7  G8  G9  
H1 H2  H3  H4  H5 
I1  I2  I3  I4  I5  I6  I7 
J1. .....

 

J2. .....

 

J3. .....

  



    
LLISTA DE MESURES AGRUPADES PER SECTORS 
La classificació de les mesures per sectors és tan sols indicativa. Si s escau, l establiment podrà triar mesures que no estiguin 
en el seu sector d activitats, sempre que aquestes es puguin aplicar i siguin compatibles amb l activitat desenvolupada per 
l establiment.  

A. RESTAURACIÓ (BARS, RESTAURANTS I SIMILARS) 

 
A.1.    Eliminar els plats, gots i coberts de plàstic (MINIMITZACIÓ) 

 
A.2.    Eliminar els productes d un sol ús als banys (gots de plàstic, sabons preenvasats, mostres de gel de 

                 dutxa, etc.), donant preferència als productes recarregables (MINIMITZACIÓ) 

 
A.3.    Servir aigua en ampolles de vidre retornable (MINIMITZACIÓ) 

 
A.4.    Evitar els productes preenvasats de pastisseria (dolça i salada) (MINIMITZACIÓ) 

 

A.5.    Servir preferentment ampolles d aigua grosses en comptes de vàries de petites (MINIMITZACIÓ) 

 

A.6.    Reduir les estovalles individuals de paper o de paper plastificat d un sol ús, així com els tovallons de                
                 paper (MINIMITZACIÓ) 

 

A.7.   Servir llet envasada en ampolles retornables de vidre (MINIMITZACIÓ) 

 

A.8.   Utilitzar sucreres, tant pel sucre en pols com pels terrons, eliminant el sucre embolicat (MINIMITZACIÓ) 

 

A.9.   Fer el compostatge casolà de la brossa orgànica generada a l establiment (MINIMITZACIÓ) 

 

A.10. Donar preferència als proveïdors que presentin almenys una certificació de qualitat ambiental (ISO 
                14001, productes ecològics, etc.) (GESTIÓ) 

 

A.11. Incorporar i donar preferència a les marques amb envasos de vidre (CONSUM) 

 

A.12. Reduir els embalatges de transport d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

A.13. Incloure productes d alimentació amb certificació ecològica (CONSUM) 

 

B. COMERÇOS EN GENERAL 

 

B.1.   Eliminar l oferta de bosses de plàstic gratuïtes i substituir-les per mitjans propis del comprador (cistells,                 
carretons, bosses de roba ) i/o facilitar caixes de cartró buides per endur-se els productes comprats.  

               L oferta de bosses de l establiment es pot mantenir fixant-les un preu (MINIMITZACIÓ) 

 

B.2.   Substituir la bossa de plàstic per la bossa compostable, quan sigui inevitable facilitar bossa 
               (MINIMITZACIÓ) 

 

B.3.   Donar preferència als productes amb embolcalls i/o envasos reciclats (MINIMITZACIÓ) 

 

B.4.   Permetre als clients de deixar els embolcalls sobrants de cartró i porexpan net en el punt de venda 
                (GESTIÓ) 

 

B.5.   Evitar o reduir les safates de porexpan o de plàstic dels productes preenvasats i frescos 
                (MINIMITZACIÓ) 

 

B.6.   Introduir un mínim de dues vegades l any una oferta tipus 3x2 pels productes ecològics (CONSUM) 

 

B.7.   Evitar els aerosols i oferir productes sense gasos propel·lents (CONSUM) 

 

B.8.   Oferir productes de comerç just i i solidari (CONSUM) 

 

B.9.   Sobre els detergents líquids i productes afins, donar preferència als concentrats (de recàrrega)  
                (MINIMITZACIÓ) 

 

B.10. Reincorporar el sistema d envasos retornables per almenys un tipus de producte: refrescos, cervesa, 
               aigua, llet, etc. (MINIMITZACIÓ) 

 

C. ALIMENTACIÓ 

 

C.1.   Oferir i promocionar productes en envasos retornables (MINIMITZACIÓ) 

 

C.2.   Ampliar l oferta i promocionar productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ) 

 

C.3.   Suprimir safates de plàstic o porexpan (MINIMITZACIÓ) 

 

C.4.   Utilitzar paper encerat biodegradabe per embolicar formatges, carns i productes de xarcuteria general,                  
evitant l ús de papers plastificats (MINIMITZACIÓ) 

 

C.5.   Evitar el sobreempaquetatge superflu suprimint el paper d embolicar o bé les bosses de plàstic 
                (MINIMITZACIÓ) 

 

C.6.   Oferir i promocionar productes i envasos de gran format (MINIMITZACIÓ) 

 

C.7.   Oferir i promocionar productes d agricultura i ramaderia ecològica (CONSUM) 

 

C.8.   Reduir els embalatges de transport d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

C.9.   Tenir en compte criteris ambientals en l edició de la seva publicitat (CONSUM) 

 

C.10. Incorporar i donar preferència a les marques amb envasos de vidre pels sucs de fruita, els iogurts 
                líquids, les conserves, les begudes, etc (MINIMITZACIÓ)  

 

C.11. Eliminar els guants de plàstic d un sol ús per a manipular la fruita, la verdura i productes afins 
                (MINIMITZACIÓ) 

 

C.12. Suprimir les oueres de plàstic d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

D. FARMÀCIES 

 

D.1.   Reduir embalatges de transport d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

D.2.   Recollir medicaments usats i radiografies (GESTIÓ) 

 

D.3.   Recollida selectiva del paper de les receptes, etc. (GESTIÓ) 

 



    
E. SECTORS DEL BRICOLATGE (FERRETERIA, ELECTRICITAT  I SIMILARS) 

 
E.1.   Oferir i promocionar productes de bricolatge de línia ecològica (CONSUM) 

 
E.2.   Posar a la venda i promoure productes amb menys embalatge (MINIMITZACIÓ) 

 
E.3.   Reduir els embalatge d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 
E.4.   Incorporar a la seva oferta bombetes de baix consum (CONSUM) 

 
E.5.   Incorporar a la seva oferta piles recarregables i carregadors (CONSUM) 

 
E.6.   Recollir les bombetes i els fluorescents fosos i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ) 

 
E.7.   Recollir equips informàtics obsolets i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ) 

 
E.8.   Oferir productes de bricolatge de línia ecològica (CONSUM) 

 

F. FORNS DE PA 

 

F.1.   Oferir i promocionar l envàs retornable (MINIMITZACIÓ) 

 

F.2.   Ampliar l oferta de productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ) 

 

F.3.   Evitar els productes preenvasats de pastisseria (MINIMITZACIÓ) 

 

F.4.   Reduir els embalatges de transport d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

F.5.   Evitar les bosses de plàstic i reduir els papers d embolicar, promocionant la bossa del pa (MINIMITZACIÓ) 

 

G. PAPERERIES 

 

G.1.   Oferir materials d oficina menys agressius (CONSUM) 

 

G.2.   Oferir materials de cartró (MINIMITZACIÓ) 

 

G.3.   Oferir tòners i cartutxos recarregables (MINIMITZACIÓ) 

 

G.4.   Evitar productes amb sobreempaquetat superflu (MINIMITZACIÓ) 

 

G.5.   Reduir els embalatges de transport d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

G.6.   Evitar l ús de papers plastificats (MINIMITZACIÓ) 

 

G.7.   Recollir els tòners de les fotocopiadores i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ) 

 

G.8.   Recollir tòners i cartutxos de tinta d impressora usats i dur-los a la deixalleria o a  l Ajuntament (GESTIÓ) 

 

G.9.   Oferir productes de papereria o copisteria en paper reciclat i sense clor (MINIMITZACIÓ) 

 

H. PRODUCTES NATURALS 

 

H.1.   Oferir i promoure la venda a doll (MINIMITZACIÓ) 

 

H.2.   Ampliar l oferta i promoure productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ) 

 

H.3.   Suprimir les safates i oueres de plàstic d un sol ús (MINIMITZACIÓ) 

 

H.4.   Oferir productes d higiene personal ecològics (CONSUM)  

 

H.5.   Tenir en compte criteris ambientals en l edició de la seva publicitat (CONSUM) 

 

I. ACTIVITATS PROFESSIONALS (I ASSIMILADES) EN OFICINES  

 

I.1.   Donar preferència a la utilització de paper reciclat (CONSUM) 

 

I.2.   Utilitzar vies de transacció electrònica amb clients, proveïdors i altres (MINIMITZACIÓ) 

 

I.3.   Utilitzar mitjans i sistemes d arxiu preferentment electrònics (MINIMITZACIÓ) 

 

I.4.   Utilitzar tòners i cartutxos recarregables (CONSUM) 

 

I.5.   Evitar l ús de papers plastificats (CONSUM) 

 

I.6.   Recollir els tòners de les fotocopiadores i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ) 

 

I.7.   Recollir tòners i cartutxos de tinta d impressora usats i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ) 

 

J. ALTRES MESURES A APROVAR PER PART DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI 

 

J.1    

  

J.2.   

  

J.3.   

   


