
  
 

 

 

 

L’ordenança per a la recollida i tractament d’escombraries preveu una bonificació de fins al 30% 
per a aquells habitatges que per motius de generació mínima de residus, en aplicar criteris de 
prevenció d’envasos i residu zero. Per poder optar-ne cal adherir-se prèviament al “Compromís 
Residu Zero” i anualment el grau d’acompliment del Compromís serà avaluat per l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Llagostera mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR) al 
domicili.  

 

 

 

Les persones que s’adhereixen al Compromís Residu Zero assumeixen els següents 
compromisos: 

✓ Reduir els residus generats a l’habitatge per aconseguir l’anomenat “residu zero” a través 
d’hàbits de consum mediambientalment responsables. 

✓ Reduir al mínim l’ús d’envasos, embolcalls i objectes d’un sòl ús que esdevindrien residus 
innecessaris. 

✓ Aplicar la reducció i la prevenció dels residus a través d’una compra responsable. 

✓ Prioritzar la reutilització i la reparació abans que un objecte o material esdevingui residu. 

✓ Que, en cas de generar algun residu inevitable, s'efectuarà la gestió correcta, fent la 
separació selectiva dels mateixos a través dels serveis de recollida selectiva o a través 
de deixalleria municipal.  

 

 

 

 

Les persones que estiguin adherides al Compromís Residu Zero rebran anualment una visita a 
domicili per part de personal de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera per avaluar 
el grau d’acompliment del seu compromís, mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR). 

Aquesta ITR avalua els hàbits en la prevenció i reducció de residus i atorga una puntuació en 
funció de diversos criteris. Aquesta puntuació determinarà el grau d’acompliment del Compromís 
i la bonificació a aplicar. El màxim de puntuació que es pot obtenir en l’avaluació és de 42 punts, 
i en funció de la puntuació es pot obtenir la bonificació del 15 o del 30%. 

A continuació detallem els criteris avaluables, tenint en compte però que per aconseguir la 
bonificació no és necessari l’acompliment de tots i cadascun d’ells, i que alguns tenen un major 
pes específic que d’altres (per exemple practicar la compra a granel o evitar comprar productes 
amb envasos o embolcalls). 

 

  



 

Comprovació generació de residus mínims (a través de les lectures del PaP o amb la Inspecció) 

Resposta pregunta selecció residus 

Evitar els productes amb envasos/embolcalls 

Comprar a granel 

Usar carmanyoles / bosses xarxes (carn, peix, fruita, verdura, altres...) 

Usar cabàs/carretó per anar a comprar 

Planificar per evitar malbaratament alimentari 

Comprar productes amb envasos de retorn 

Evitar l’ús del paper d’alumini i de film 

Evitar l’ús de tovalloletes d’un sol ús     

Practicar la reutilització d’objectes de forma habitual 

Practicar la reparació d’objectes de forma habitual 

Actitud residu zero (valoració subjectiva segons inspecció) 

Fer compostatge casolà      

Donar l’orgànica a les gallines/animals      

Comprar en envasos familiars      

Comprar productes km 0      

Consumir aigua no embotellada, aixeta      

Evitar l’ús del paper de cuina       

Evitar l’ús de càpsules de cafè d’un sòl ús, d’alumini o plàstic 

Presència de carmanyoles per emmagatzemar els aliments      

Presència de recipients de vidre enlloc de brics o ampolles de plàstic 

Congelats per evitar malbaratament 

Presència de conserves casolanes 

Sabons sense envasos (pastilla o granel)      

Utilitzar bolquers reutilitzables 

Utilitzar copa menstrual 

Evitar l’ús de maquinetes d’afaitar d’un sol ús 

Evitar l’ús de piles d’un sol ús 

Altres hàbits observats 

 


