Departament de Medi Ambient,
Habitatge i Medi Rural i Marí
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 28 · fax 971 19 59 11
dep.mobilitat@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “AQUÍ RECICLAM!” DEL CONSELL
INSULAR D’EIVISSA

El Sr./La Sra. ............................................................................... amb DNI .............................,
actuant en representació del comerç del tipus ....................................................... i anomenat
.................................................................., amb domicili a ........................................................
............................................................. i email ..................................................., a la localitat
de ......................................, s’adhereix voluntàriament a la campanya “Aquí reciclam!” de
reciclatge de residus, del Consell Insular d’Eivissa, comprometent-se al següent:
1. Realitzar, mentre estigui adherit a la campanya, la separació selectiva de tots els residus
detallats a continuació, que es generin a l’establiment:
Envasos de vidre
Envasos lleugers
Paper i cartó
2. Permetre la realització d’auditories del seu sistema de separació de residus per part del
personal designat pel Consell Insular d'Eivissa. Aquestes auditories tendran caràcter anual i
se’n podrà portar a terme més d’una per exercici.
3. Fer un ús adequat del logotip “Aquí reciclam!” proporcionat pel Consell:
•
•

Pot utilitzar l’adhesiu “Aquí reciclam!” en el seu establiment.
Sol·licita l’enviament del logotip en format electrònic al correu electrònic esmentat.

El Consell Insular d’Eivissa es compromet a:
1. Publicació del nom de l’establiment en la web del Consell com a Comerç compromès.
2. Autoritzar l’ús del logotip “Aquí reciclam!” per a usos exclusivament informatius.
3. Efectuar les auditories necessàries per garantir la correcta separació de residus per part
de l’establiment.
4. Donar de baixa l’establiment al llistat publicat a la web i retirar el logotip del comerç a
aquells que no compleixin les condicions o a aquells que així ho sol·licitin.
5. Es reserva el dret a finalitzar la campanya en qualsevol moment o a retirar el logotip de
qualsevol material o suport que el Consell no consideri adients.

Signat,

, ___ d _________ de 201 .

INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA
Què és la campanya “Aquí reciclam!”?
És una campanya que té com a objectiu principal reconèixer i distingir a aquells establiments
comercials i turístics que realitzen una correcta gestió dels residus, contribuint d’aquesta
manera a generar una consciència ambiental en la ciutadania.
A qui va dirigida aquesta campanya?
Als establiments comercials i turístics de l’illa d’Eivissa.
Quin tipus d’accions haurà de realitzar l’establiment per ingressar a la campanya
“Aquí reciclam!”?
Dur a terme, adquirint un compromís ambiental, la correcta separació selectiva dels residus
que es generin a l’establiment i utilitzar les vies adequades per a la seua correcta gestió.
En què consisteix el compromís ambiental?
Es tracta d’un document que firmen els comerciants i hostalers, amb el qual es
comprometen a realitzar accions concretes de gestió dels residus que generen, contribuint
així a la millora del medi ambient. L’establiment no adquireix cap tipus d’obligació econòmica
ni contractual més enllà de realitzar la correcta separació.
Quant dura el compromís o adhesió?
L’objectiu de l’adhesió és que el comerciant o hostaler consolidi els hàbits en la correcta
separació dels residus que genera al seu establiment. Per tant, l’adhesió només té data
d’inici i serà autorenovable anualment sempre que es compleixin les condicions firmades.
Qui controlarà que es compleixi el compromís adquirit?
Personal designat pel Consell Insular d'Eivissa serà l’encarregat de controlar que es
compleixi allò acordat, mitjançant visites als establiments.
Com s’identifica un establiment que està adherit a la campanya “Aquí reciclam!”?
Una vegada que s’ha comprovat que els establiments adherits estan portant a terme
efectivament les accions acordades, es lliura un distintiu ambiental en forma d’adhesiu
perquè l’exhibeixi públicament, a manera de carta de presentació de la seua labor ambiental.
Així mateix apareixerà publicat el nom de l’establiment en la web del Consell com a
establiment compromès.
Com sol·licitar l’adhesió a la campanya “Aquí reciclam!”?
Es pot sol·licitar al Departament de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa
telefònicament, per correu electrònic o presencialment. Les dades de contacte són les
següents:
Departament de Medi Ambient, Habitatge i Medi Rural i Marí
av. d’Espanya, 49, 07800 - Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 00
mediambient@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

