
El municipi disposa d'un pla/estratègia de residu
zero que defineix els objectius quantitatius i les
polítiques que implementarà per aconseguir-los.
Aquests objectius han d'incloure una reducció del
volum de residus urbans generat dins dels seus límits
a curt, mitjà i llarg termini. 

PREPARACIONS I BASES

REQUERIT

El municipi du a terme un anàlisi de la situació sobre: 
-La composició dels residus dins del municipi.
-Les opcions i competències disponibles en l’àmbit local
per ajudar a prevenir la generació de residus. 

REQUERIT

Els municipis responsables de la recollida i el reciclatge
de residus van fixar objectius específics per augmentar
la quantitat de residus sòlids urbans recollits i reciclats.
 
Quan la responsabilitat del reciclatge recau en altres
llocs (per exemple, a nivell autonòmic), els municipis
haurien d'instar i treballar amb les autoritats de
reciclatge per millorar encara més el sistema. 

REQUERIT

CITERIS REQUERITS

CIUTAT I MUNICIPI CANDIDAT
RESIDU ZERO

www.missionzeroacademy.eu



El municipi recopila dades sobre els nivells
actuals de generació i reciclatge de residus dins
dels seus límits, que després s'utilitzen com a línia
de base per mesurar l'avanç del pla de residu zero.

REQUERIT

El municipi du a terme investigacions i recopila
dades qualitatives i quantitatives sobre les
polítiques, mesures i iniciatives de prevenció de
residus existents en el seu àmbit local. 

FINS A 3 PUNTS *

REQUERIT

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 

El municipi nomena un funcionari o una
funcionària (per exemple, un punt focal de residu
zero) per liderar la implementació i coordinació del
seu pla de residu zero. 

El municipi disposa d'un equip i una estructura
de gestió més ampli, liderat pel
personal/funcionari o funcionària que s’ha
nomenat prèviament.

FINS A 2 PUNTS *
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El municipi disposa d'un Consell Assessor de
Residu Zero o d'un procés similar de participació de
múltiples parts interessades que dona suport al
desenvolupament, la implementació, el seguiment i
l’adaptació del pla de residu zero. 

El municipi consulta periòdicament la ciutadania
sobre el disseny i el desenvolupament del seu pla de
residu zero (una consulta anual com a mínim), i
comunica regularment els seus resultats. 

REQUERIT

REQUERIT



El municipi ofereix més oportunitats formatives i
d’entrenament al seu personal i professionals locals
de residus, com ara la participació en una visita
d’estudi o de bones pràctiques. 

El municipi organitza formacions per al seu
personal i l’empresa local de gestió de residus
per garantir un nivell de coneixement actualitzat
sobre els mètodes de residu zero i la
implementació eficient del pla. 

FINS A 3 PUNTS *

REQUERIT

 El municipi s'associa amb altres ciutats per dur a
terme més oportunitats educatives i de formació,
així com d'entrenament, al seu personal. 

FINS A 1 PUNT *

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 

El municipi encoratja les empreses de residus a
augmentar la seva transparència i a millorar la
traçabilitat dels residus importats i exportats, inclòs
el contingut de cada enviament.

FINS A 3 PUNTS *
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El municipi analitza els seus processos de
contractació pública per identificar mesures que
optimitzin encara més la reducció de residus dins
de les cadenes de subministrament. 

En el marc dels seus procediments de contractació
pública, el municipi implementa requisits específics
per a la prevenció i la reducció de residus i per a la
millora de la disponibilitat i qualitat dels materials
reciclats i reutilitzats. 

REQUERIT

FINS A 4 PUNTS *



CITERIS REQUERITS

CIUTAT I MUNICIPI CANDIDAT
RESIDU ZERO

IMPLEMENTACIÓ I IMPACTE

El municipi implementa un sistema de recollida
selectiva que:
-Recull almenys 5 dels fluxes de material clau; 
-És capaç d'aconseguir al menys els objectius de
reciclatge establerts en l'àmbit nacional per a cada flux
de material específic en una data futura establerta, o el
75% quan els objectius encara no s'han fixat;
-És capaç d'aconseguir taxes de contaminació de
menys del 10% en una data futura establerta. 

El municipi està duent a terme la recollida selectiva
dels residus generats localment, com s'indica en el
requisit anterior.

REQUERIT

FINS A 14 PUNTS *

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 

El municipi posa en marxa un programa de gestió de
residus orgànics capaç d’assolir els estàndards mínims
establerts per les regulacions nacionals o de la Unió
Europea. 

REQUERIT
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El municipi du a terme la recollida selectiva dels
residus orgànics generats localment segons sigui
necessari (implementa un programa per a la gestió de
residus orgànics capaç d'assolir els estàndards mínims
establerts per les regulacions nacionals o de la Unió
Europea).

FINS A 6 PUNTS *



*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 

El municipi disposa d’un sistema per a la recollida
selectiva d'articles on la recollida regular a la vorera
no és factible (per exemple, per costos o perills). 

El municipi millora la varietat de fluxos de residus de
la recollida selectiva, com es descriu en els criteris
anteriors.

REQUERIT

FINS A 5 PUNTS *

REQUERITEl municipi fa un seguiment continu del nivell i la
quantitat de generació de residus, el reciclatge i
l'impacte de les mesures de prevenció locals dins del
municipi, mitjançant la recopilació de dades sobre
aquests indicadors. A continuació, les dades s'utilitzen
per avaluar el progrés de el pla de residu zero i
informar sobre el procés de presa de decisions. 

El municipi recopila i publica dades sobre l'impacte
econòmic i social del pla de residu zero. 

REQUERIT

REQUERITEl municipi du a terme anàlisis regulars de residus
residuals per estudiar la fracció d'aquests, i fa públics
els resultats. 

www.missionzeroacademy.eu

El municipi segueix minimitzant la generació de
residus per habitant i any. 

FINS A 9 PUNTS *



El municipi crea i implementa incentius econòmics
perquè la ciutadania i les empreses generin menys
residus, assegurant que pagui més qui més residus
genera.

FINS A 4 PUNTS *

El municipi promou la participació activa en els
programes/reptes per a famílies residu zero. 

FINS A 3 PUNTS *

El municipi crea i implementa un pla per evitar els
residus al carrer. 

FINS A 2 PUNTS *

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 

El municipi crea i implementa mesures de prevenció
de residus, programes i polítiques dins de la seva
jurisdicció que prioritzen els residus, la reutilització i la
reparació.

FINS A 10 PUNTS *

El municipi facilita i dona suport mesures més àmplies
de prevenció de residus que són implementades per
una àmplia varietat de participants dins de la comunitat
local.

FINS A 10 PUNTS *

El municipi implementa polítiques de residu zero dins
de la seva seu i altres edificis utilitzats pel municipi, o
en empreses de propietat municipal. 

FINS A 3 PUNTS *

FINS A 3 PUNTS *El municipi dona suport específicament a les parts
interessades locals per facilitar el nou disseny de
productes problemàtics que no són reutilitzables,
reciclables o compostables. 
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El municipi comunica regularment a la ciutadania el
progrés, els objectius i les accions del seu pla de residu
zero. A més, s'informa a la població sobre qualsevol canvi
en les pràctiques de gestió de residus que li concerneix. 

El municipi realitza una auditoria/informe intern per
garantir el compliment dels criteris de la Certificació
Ciutats i Pobles Residu Zero i la millora contínua.
L'equip del municipi que lidera el projecte, així com
altres parts interessades rellevants, són conscients dels
resultats i dels plans per abordar qualsevol desviació o
idea de desenvolupament. El municipi comunica de
manera transparent, honesta i pública sobre l'avanç del
seu pla de residu zero. Es requereix com a mínim un
informe públic anual. 

REQUERIT

REQUERIT

El municipi fa clarament visible el seu compromís
d'esdevenir un municipi residu zero en les seves
comunicacions externes i internes. 

FINS A 3 PUNTS *

El municipi desenvolupa comunicacions específiques i
incorpora activitats de sensibilització sobre residu zero a
les escoles i llars d'infants locals. 

FINS A 4 PUNTS *

CITERIS REQUERITS

CIUTAT I MUNICIPI CANDIDAT
RESIDU ZERO

COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ 

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 
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El municipi avalua els impactes climàtics positius del
seu pla de residu zero i es comuniquen els resultats
al públic.

El municipi entén els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides
(www.globalgoals.org) i vincula públicament el seu
pla de residu zero als 17 objectius i als 169
indicadors de l’entitat.   

FINS A 1 PUNT *

FINS A 4 PUNTS *

El municipi crea connexions i xarxes amb municipis
de tot Europa i més enllà per compartir
aprenentatges i millors pràctiques d'altres models de
residu zero. 

El municipi crea aliances formals amb les parts
interessades locals per facilitar el creixement de
qualsevol iniciativa que ajudi a allargar el cicle de vida
de materials/productes.

FINS A 3 PUNTS *

REQUERIT

*Els criteris basats en punts es concediran en funció de l'ambició i l'impacte de cada política. La suma d'aquests punts definirà el nivell de
certificació del municipi (i el seu nivell d'estrelles posterior). 
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