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CERTIFICACIÓ CIUTATS I
POBLES RESIDU ZERO

L a  p r i m e r a

MILLORES ANUALS
 

Nova AUDITORIA
CADA 3 ANYS per
confirmar l'estat de

la Certificació i la
possibilitat de

millorar amb un
sistema de 5
ESTRELLES

 
El municipi ha de dur

a terme millores
anuals per a

monitoritzar i
augmentar ELS

RESULTATS
ACONSEGUITS

UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓ
INDEPENDENT AVALUAT PER TERCERES

PARTS EN 4 PASSOS 

 
Un sistema sòlid,

solidari i impactant que
té com a objectiu

SOLUCIONS
LIDERADES

LOCALMENT a Europa

CONSTRUINT SOBRE LA
BASE DE 10 ANYS DE

TREBALL AMB MÉS DE 400
CIUTATS EUROPEES

i animar els municipis a
compromete’s amb
OBJECTIUS MÉS
AMBICIOSOS i a

implementar
POLÍTIQUES EFICACES

 

BASAT EN LA
METODOLOGIA I
L’EXPERIÈNCIA
RESIDU ZERO

CERTIFICACIÓ

COMPROMÍS IMPLEMENTACIÓ

MONITORITZACIÓ I
OPTIMITZACIÓ

CIUTATS I POBLES
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EXPERIÈNCIA
RESIDU ZERO
Accés a l'experiència

Residu Zero en forma de
recursos en línia i

orientació local presencial

PROTECCIÓ DEL
MEDI AMBIENT I

LA SALUT
Ajudant directament a reduir

les emissions i la
contaminació

TAXES MiZA

CERTIFICACIÓ CIUTATS I
POBLES RESIDU ZERO

L a  p r i m e r a

Mission Zero Academy (MiZA)
et guiarà través del procés de

Certificació i més enllà, gràcies
a la seva plataforma en línia,
eines descarregables i una

xarxa experta en residu zero

 

 
La certificació és només part

d'un paquet d'ajuda que
s’ofereix a les autoritats locals

que volen començar el seu
camí cap a residu zero des de

qualsevol punt de partida

 
La taxa de Certificació pagada per

cada municipi s’utilitzarà per
finançar Residu Zero per tota

Europa

 
CONFIANÇA I
CREDIBILITAT
Reconeixement com a

municipi capdavanter en la
implantació de solucions de

residu zero i economia
circular

Localització del municipi
Tamany del municipi

Dos criteris principals:

GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO

Un model provat per
conèixer i anar més enllà

dels requeriments nacionals
i europeus

RELACIÓ
QUALITAT-PREU

a través de recursos
efectius i solucions de

gestió de residus

Taxa de registre per a
Candidates/Candidats
Taxa anual
Taxa d‘auditoria

MOSTRA EL
TEU TREBALL

Guanya reconeixement
com a municipi

capdavanter en residu
zero en regionalment i

globalment
 

QUINS BENEFICIS TÉ PER A TU?

 Coneix MiZA

FORMA PART DE
LA TRANSICIÓ

EUROPEA


