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Els comerços vallencs 
triem bé 
L’Agència Catalana de Residus estima que el 36,5% dels residus municipals són 
residus comercials. Així doncs, els comerços tenen un paper molt important en aquesta 
missió, tant per la quantitat de residus que produeixen com per l’exemple que projecten 
amb relació als hàbits de consum dels seus clients. 

Des del Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls volem facilitar-vos aquesta 
tasca amb la guia de bones pràctiques per a la gestió de residus comercials. Hi 
trobareu un recull de recomanacions per realitzar correctament la separació de residus dins 
l’àmbit comercial i, fent un pas més enllà, propostes per reduir els residus que genera la 
vostra activitat.

Tots els éssers vius produïm residus. En els sistemes naturals, els residus que provenen 
dels animals i les plantes són aprofitats per altres organismes i esdevenen un recurs o 
matèria primera, de manera que el cicle dels materials es tanca. L’home, en canvi, en els 
darrers segles ha utilitzat els recursos del seu entorn de manera abusiva i ha desequilibrat 
aquests cicles naturals ja que ha anat produint cada cop més residus.

No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. Per això cal que tots plegats 
reduïm la quantitat de residus que generem, i també que reciclem els residus inevitables 
perquè esdevinguin, de nou, matèries primeres.

“Comerç sostenible 
acreditat”
Conjuntament amb l’edició d’aquesta guia, en el 
marc de la campanya “Tria bé, no costa gens”, 
volem reconèixer aquells establiments que 
gestionen correctament els seus residus amb el 
distintiu “Aquí triem bé”.

Si necessiteu algun aclariment o voleu demanar una visita per obtenir aquest distintiu, 
truqueu al Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls (tel. 977 636 009) o envieu 
un missatge a vallsmillora@valls.cat. Podeu consultar el llistat d’establiments amb distintiu 
i les actuacions més destacades d’establiments que promouen la reducció de residus al 
web www.valls.cat/vallsmillora. 
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Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

comerç sostenible
acreditat

triem bé
aquí
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Tria bé, 
no costa gens 

Recordeu que, segons l’ordenança que regula la gestió dels residus municipals, 
tant els establiments com les llars tenen l’obligació de separar en origen 
les diferents fraccions de residus dels quals es fa recollida selectiva.
Aquests residus cal que es dipositin en bosses dins els contenidors corresponents
i en cap cas es poden abandonar a la via pública. 

D’aquesta manera, contribuïm a mantenir més neta la nostra ciutat i minimitzem 
l’impacte ambiental dels residus que generem. 

CAL QUE:

Conegueu quins són els mitjans de què disposeu per fer la recollida 
selectiva dels residus.

Disposeu, al vostre establiment, de l’espai i dels elements necessaris 
per poder separar els residus convenientment.

Informeu tots els treballadors del vostre establiment sobre com realitzar 
una correcta separació dels residus.

Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.
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I, finalment, que realitzeu una correcta separació dels residus al vostre 
establiment.

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.
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d’acord!

paper envasos



Recordeu que, segons l’ordenança que regula la gestió dels residus municipals, 
tant els establiments com les llars tenen l’obligació de separar en origen 
les diferents fraccions de residus dels quals es fa recollida selectiva.
Aquests residus cal que es dipositin en bosses dins els contenidors corresponents
i en cap cas es poden abandonar a la via pública. 

D’aquesta manera, contribuïm a mantenir més neta la nostra ciutat i minimitzem 
l’impacte ambiental dels residus que generem. 

CAL QUE:

Conegueu quins són els mitjans de què disposeu per fer la recollida 
selectiva dels residus.

Disposeu, al vostre establiment, de l’espai i dels elements necessaris 
per poder separar els residus convenientment.

Informeu tots els treballadors del vostre establiment sobre com realitzar 
una correcta separació dels residus.
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Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
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Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

REBUIGENVASOS

ORGÀNICA

RESIDUS
ESPECIALS

VIDREPAPER

paper vidre

envasos rebuig

orgànica residus especials

síaquests

·
·
·
·

diaris i revistes
papers
sobres
capses i embalatges
de cartró plegats

síaquests

Ampolles i pots de 
vidre, sense tap ni 
xapa

síaquests

·

·
·
·

·
·

ampolles i garrafes 
xafades
llaunes
bosses de plàstic
brics i safates de 
Porexpan 
embolcalls de plàstic
paper d’alumini

síaquests

·
·
·

·

restes d’escombrar
fregalls
restes de plats i gots i 
ceràmica trencada
embolcalls bruts de 
menjar 

síaquests

·
·

·

·

restes de menjar
restes de fruita i 
verdura
restes de plantes i 
flors seques
marro de cafè...

síaquests

·
·

RESIDUS 
ESPECIALS:
Piles i fluorescents
Més informació dels 
punts de recollida:  
http://bit.ly/1KchVtn
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Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.

Truqueu a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament i us 
direm què heu de fer.
Tel. 977 636 010

servei de
recollida
d’andròmines

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

Caixes de plàstic
Envasos lleugers
Palets
Paper/ cartró
Piles/ fluorescents

Consulteu el llistat complet dels residus que 
poden anar a la deixalleria a:
https://bit.ly/1JAa4pe

Adreça
C/Basters, 11
Polígon Industrial Valls
Tel.: 977 614 164

Horari 
De dilluns a divendres:
de 9 a 13 hores i 
de 17 a 20 hores
Dissabte:
de 9  a 13 hores

Tòners
Vidre pla
Electrodomèstics
Voluminosos
Fustes

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

deixalleria

vidre pla
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El millor residu
és aquell que no es produeix 

Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.

Què oferim als nostres clients?

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

·
·

·

·

BOSSA
REUTILITZABLE

melmelada

vi

KM 0



Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.
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Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

·

·
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Tingueu en compte els proveïdors que disposin de productes 
reciclats, reciclables o biodegradables, o procedents de l’agricultura 
ecològica.

Una bona eina per poder trobar aquests productes és la 
Xarxa Compra Reciclat: un espai de trobada virtual entre 
oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o 
biodegradables. 
http://xcr.arc.cat

Compreu productes amb certificació ambiental. Les etiquetes 
ecològiques europees o nacionals són certificats oficials que garanteixen 
que els productes compleixen uns criteris ambientals en el procés de 
fabricació, ús i comercialització. Així, es té en compte la generació de 
residus i la seva toxicitat en tot el cicle de vida del producte.

Les principals ecoetiquetes que podeu trobar al mercat són:

Etiqueta ecològica europea: distinció d’àmbit europeu 
per a productes amb producció, ús i eliminació amb baix 
impacte sobre el medi ambient, tenint en compte tot el cicle 
de vida. 
http://ecolabel.eu

Der Blaue Engel: certificació alemanya que distingeix 
aquells productes i serveis que són particularment 
respectuosos amb el medi ambient.
http://www.blauer-engel.de

Distintiu de garantia de qualitat ambiental: sistema 
català d’etiquetatge ecològic per identificar aquells 
productes i serveis que reuneixen determinades propietats o 
característiques que els fa més respectuosos amb el medi 
ambient.

CCPAE: L’agricultura ecològica està regulada a la Unió 
Europea i, a Catalunya, és el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica qui certifica els productes ecològics tant 
d’origen animal com vegetal.

Símbol de Möbius: és el símbol d'etiquetatge ecològic més 
utilitzat. És un símbol internacional que s’utilitza per 
relacionar el producte amb el reciclatge de forma genèrica. 
Només vol dir que part dels materials amb els quals està fet 
el producte poden ser reciclats. 

Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.
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Una bona gestió en les compres als nostres proveïdors disminuirà l’impacte que generen 
en el medi ambient. Fent unes compres més sostenibles col·laborarem a reduir els 
residus que generen els nostres comerços.

Per això, en les mateixes condicions de qualitat-preu:

Determineu la necessitat real de compra dels 
productes abans de fer una comanda.

Trieu proveïdors que presentin els productes amb 
el mínim embalatge. 

Tingueu en compte aquells proveïdors que 
permeten la devolució dels seus envasos. Els 
envasos d’un sol ús tenen un temps de vida molt 
curt; en canvi, els envasos reutilitzables contribueixen a la prevenció de 
residus.

A l’hora de comprar equipament nou i elements 
lumínics, tingueu en compte les dades de consum 
d’energia. La lletra A+++ representa la màxima 
eficiència energètica i la lletra G, la mínima possible. Si 
adquirim productes amb més eficiència energètica 
disminuirem el consum d’energia i estalviarem.

Adquiriu productes de neteja que no siguin agressius amb el medi 
ambient. Els detergents convencionals solen usar derivats del petroli i 
alguns ingredients contaminants com els fosfats. Eviteu aquells productes 
que continguin fosfats.

Controleu les dates de caducitat o les dates de consum preferent dels 
productes adquirits perquè no acabin esdevenint un residu.

Com fem les nostres compres
més sostenibles?

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.



Tingueu en compte els proveïdors que disposin de productes 
reciclats, reciclables o biodegradables, o procedents de l’agricultura 
ecològica.

Una bona eina per poder trobar aquests productes és la 
Xarxa Compra Reciclat: un espai de trobada virtual entre 
oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o 
biodegradables. 
http://xcr.arc.cat

Compreu productes amb certificació ambiental. Les etiquetes 
ecològiques europees o nacionals són certificats oficials que garanteixen 
que els productes compleixen uns criteris ambientals en el procés de 
fabricació, ús i comercialització. Així, es té en compte la generació de 
residus i la seva toxicitat en tot el cicle de vida del producte.

Les principals ecoetiquetes que podeu trobar al mercat són:

Etiqueta ecològica europea: distinció d’àmbit europeu 
per a productes amb producció, ús i eliminació amb baix 
impacte sobre el medi ambient, tenint en compte tot el cicle 
de vida. 
http://ecolabel.eu

Der Blaue Engel: certificació alemanya que distingeix 
aquells productes i serveis que són particularment 
respectuosos amb el medi ambient.
http://www.blauer-engel.de

Distintiu de garantia de qualitat ambiental: sistema 
català d’etiquetatge ecològic per identificar aquells 
productes i serveis que reuneixen determinades propietats o 
característiques que els fa més respectuosos amb el medi 
ambient.

CCPAE: L’agricultura ecològica està regulada a la Unió 
Europea i, a Catalunya, és el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica qui certifica els productes ecològics tant 
d’origen animal com vegetal.

Símbol de Möbius: és el símbol d'etiquetatge ecològic més 
utilitzat. És un símbol internacional que s’utilitza per 
relacionar el producte amb el reciclatge de forma genèrica. 
Només vol dir que part dels materials amb els quals està fet 
el producte poden ser reciclats. 

Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.

Una bona gestió en les compres als nostres proveïdors disminuirà l’impacte que generen 
en el medi ambient. Fent unes compres més sostenibles col·laborarem a reduir els 
residus que generen els nostres comerços.

Per això, en les mateixes condicions de qualitat-preu:

Determineu la necessitat real de compra dels 
productes abans de fer una comanda.

Trieu proveïdors que presentin els productes amb 
el mínim embalatge. 

Tingueu en compte aquells proveïdors que 
permeten la devolució dels seus envasos. Els 
envasos d’un sol ús tenen un temps de vida molt 
curt; en canvi, els envasos reutilitzables contribueixen a la prevenció de 
residus.

A l’hora de comprar equipament nou i elements 
lumínics, tingueu en compte les dades de consum 
d’energia. La lletra A+++ representa la màxima 
eficiència energètica i la lletra G, la mínima possible. Si 
adquirim productes amb més eficiència energètica 
disminuirem el consum d’energia i estalviarem.

Adquiriu productes de neteja que no siguin agressius amb el medi 
ambient. Els detergents convencionals solen usar derivats del petroli i 
alguns ingredients contaminants com els fosfats. Eviteu aquells productes 
que continguin fosfats.

Controleu les dates de caducitat o les dates de consum preferent dels 
productes adquirits perquè no acabin esdevenint un residu.

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.
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Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.

Valoreu si el vostre establiment fa una gestió sostenible dels residus. Empleneu el qüestionari 
per conèixer els vostres punts forts i quines mesures podeu aplicar per millorar.

Disposeu, al vostre establiment, d’un espai adequat per separar 
selectivament els residus que genereu?

Quan és necessari, feu ús de la deixalleria?

Plegueu SEMPRE el cartró correctament abans de dipositar-lo
al contenidor corresponent?

Disposeu, al vostre establiment, de bosses reutilitzables, 
compostables o de paper? I de caixes de cartró?

Oferiu algun petit descompte als clients que porten bosses de 
casa?

Faciliteu als vostres clients caixes de cartró procedents dels 
embalatges perquè es puguin endur les seves compres? 

Disposeu de productes de línia ecològica o amb certificació 
ambiental (venda de productes reciclats, reutilitzables o 
procedents de l’agricultura ecològica)?

Disposeu, al vostre establiment, de punts de recollida per als 
residus especials (piles, fluorescents, tòners)?

Oferiu als clients productes a granel o amb envasos grans? 
Quins?

Utilitzeu material i paper reciclat per a les vostres promocions?

Quan compreu equipament nou, teniu en compte el consum 
energètic dels aparells o bombetes que adquiriu?

Oferiu als vostres clients productes locals i de proximitat? Quins 
productes?

Preneu alguna mesura per donar sortida a aquells productes que 
estan a punt de caducar o tenen la data de consum preferent 
pròxima al seu venciment? Quina mesura?

Utilitzeu productes de neteja que no siguin agressius amb el medi 
ambient (lliures de fosfats)?

I nosaltres,
com ho fem?

Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.
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Cada vegada més consumidors valoren positivament aquells comerços que posen al seu 
abast productes més respectuosos amb l’entorn. 
Si seguiu uns criteris ambientals en els vostres comerços afavorireu que els clients 
adoptin hàbits de consum més sostenibles que contribuiran a reduir els residus que 
generem.
Per tot això, us proposem que:

Oferiu productes a granel per reduir els residus de l’embalatge.

Eviteu productes embolcallats o servits amb safates de Porexpan o 
recipients de plàstic. Fomenteu la venda de productes menys 
envasats.

Oferiu productes locals o de proximitat, 
i informeu els consumidors de la 
procedència dels productes. 

Disminuïu l’ús de les bosses de plàstic i afavoriu l’ús de bosses 
reutilitzables, de paper o compostables.

Si els clients porten la bossa de casa, oferiu-los algun petit descompte.
Si sou una fruiteria, poseu directament la fruita i la verdura al cistell dels 
vostres clients.
Si veneu pa, promoveu l’ús de bosses de roba i, si cal embolicar-lo, 
feu-ho amb paper i no amb una bossa de plàstic.
Si veneu ous, potencieu l’ús d’oueres reutilitzables.
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Oferiu al consumidor la possibilitat que 
s’endugui  la compra en caixes de cartró 
procedents dels embalatges dels productes i 
recomaneu a la clientela l’ús de cistells i carros 
per anar a comprar.

Oferiu als clients productes amb envasos 
grans en comptes de dosis individuals. La 
reducció dels embolcalls redueix el volum de 
residus que genera el consumidor.

Reduïu la generació de residus alimentaris 
caducats o malmesos.

Reduïu el preu del producte quan s’acosta la 
data de caducitat.

Doneu els aliments amb una data de caducitat 
propera a organitzacions socials locals. 
Si esteu interessats a participar en el projecte ”Aliments solidaris”, poseu-vos en 
contacte amb el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
(sostenibilitat@valls.cat). Podeu consultar els comerços que ja en formen part a l’enllaç 
https://bit.ly/1CYYCS5

Per a una donació segura dels aliments, podeu consultar aquesta guia:
https://bit.ly/1z9FnPR

Utilitzeu pissarres o cartells 
reutilitzables per promocionar els 
vostres productes per tal de reduir 
els cartells d’un sol ús.

Utilitzeu el paper per les dues cares 
amb la finalitat de reduir la quantitat de 
paper que es converteix en residu.

Utilitzeu materials reutilitzats per 
decorar els aparadors. 

Utilitzeu material i paper reciclat en els 
productes promocionals.

Quins són els meus punts forts?:

Què puc millorar?:

Definicions:
Prevenció de residus (reduir): conjunt de mesures preses abans que una substància, material o 
producte esdevingui residu.
Reutilització: qualsevol operació per la qual un producte o els components que no són residus es 
tornen a utilitzar per al mateix propòsit pel qual van ésser concebuts.
Reciclatge: qualsevol operació mitjançant la qual els materials dels residus són transformats de nou en 
productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra.
Consum responsable: consum que promou un canvi d'actitud respecte del consum massiu i sense 
reflexió; és a dir, un consum ètic, sense influències excessives de la publicitat, sota necessitats reals i 
no induïdes.
Agricultura ecològica: és una pràctica agrícola que no preveu l’ús de productes químics de síntesi 
com, per exemple, els fertilitzants químics i els pesticides. S’utilitzen mètodes de conreu específics 
tenint en compte les relacions entre tots els elements vius i ambientals de l’espai on es cultiva amb la 
finalitat de produir aliments sans, augmentar la biodiversitat i protegir el medi ambient i la salut de les 
persones.
Comerç just: és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el 
desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. El seu objectiu és millorar l’accés al mercat 
dels productors més desfavorits.
Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per l’activitat 
humana.



Per a més informació o assessorament contacteu amb:

Departament de Sostenibilitat. Ajuntament de Valls
Telèfon: 977 636 009 | vallsmillora@valls.cat | www.valls.cat/vallsmillora

#vallsmillora |         VallsMillora        AjuntamentValls        @VallsAjuntament


