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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS 

I FAMÍLIES

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
El dia 27 de març de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies, integrada pels diputats Carmen de Rivera i Pla, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; 
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que 
en va ser designat ponent relator; Marta Ribas Frías, fins al 3 de juliol de 2019, i 
Concepción Abellán Carretero, del 3 de juliol de 2019 en endavant, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sánchez Dipp, del Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García 
González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

El dia 9 d’abril de 2019, de conformitat amb l’article 117.2 del Reglament del Par-
lament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i experts en el marc 
de la Ponència (BOPC 313, del dia 16 d’abril de 2019, pàgina 8).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit el dies 19 i 30 de setembre, 21, 29 i 31 d’octubre, 11, 18 i 26 de no-
vembre, 5 de desembre de 2019, 16 de gener i 11 de febrer de 2020. Han assessorat 
la Ponència la lletrada Mercè Arderiu i Usart i l’assessora lingüística Marta Payà 
Canals, i l’ha assistida la gestora parlamentària Carme Alonso i Belmonte.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei sobre la reducció del malbaratament alimentari i les esmenes presentades, la Po-
nència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Tram. 202-00001/12

Capítol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té com objecte establir les accions pertinents per tal d’incen-

tivar i mobilitzar a l’administració i a tots els agents de la cadena alimentària per 
assolir un millor aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris i reduir el seu 
malbaratament.

2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i de supressió de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
La present llei té com objecte establir les accions necessàries a impulsar per tal 

de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, augmentar l’aprofitament 
dels aliments i la valorització dels residus alimentaris al llarg de tota la cadena ali-
mentària.

1. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.

Apartat 2
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De supressió de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 

parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació de l’article 1.2

1.2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen per a un ús no alimentari o llencen.

Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació i supressió del punt 2 de l’article 1

1.2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o es llencen.

Addició de nous apartats
Esmena 5
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 1

1.3. A més addicionalment al malbaratament alimentari es tindran en compte en 
les accions i plans contemplats en la present llei, les adreçades a la valorització, ges-
tió i reutilització d’aquelles parts no menjables accessòries als aliments.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 1, 2, 3, 4 i 5 que consisteix a donar la redacció següent a l’article: 
«Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’accions de foment per a augmentar 
l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.»
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apartat segon 

de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes d’ali-
ments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que hom 
pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració i la 
distribució al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant el com-
postatge, collites sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de bio-
energia, cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats 
al mar.

b) Data de caducitat: Indica fins a quina data l’aliment conserva la qualitat es-
perada. Passada aquesta data, segueix sent segur consumir-lo, sempre que s’hagi 
conservat d’acord amb les instruccions de conservació i l’envàs es conservi intacte.

c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de 
l’aliment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats 
organolèptiques.

d) Entitats d’acció social. Entitats i associacions, generalment sense ànim de lu-
cre, que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió 
social.

e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-
ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les següents definicions:
a) Prevenció: segons la definició de l’article 3 punt 12 de la Directiva (UE) 

2008/98/CE.
b) Aliment: segons la definició de l’article 2 del Reglament (CE) No 178/2002.
c) Residu alimentari: segons la definició l’article 3 punt 4 bis de la Directiva (UE) 

2008/98/CE.
d) Malbaratament alimentari: parts comestibles dels aliments que esdevenen 

residus alimentaris.
e) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’ex-

plotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per fer compostatge 
in situ.

f) Data de consum preferent o data de durada mínima d’un aliment: segons la 
definició de l’article 2.2 r) del Reglament UE 1169/2011 d’informació alimentaria 
facilitada al consumidor.

g) Data de caducitat: segons la definició de l’article 24 del Reglament 
UE 1169/2011 d’informació alimentaria facilitada al consumidor.

h) Entitats d’iniciativa social: segons article 69 de la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials.

i) Espigolament: acció de recollida d’aliments inicialment descartats a les explo-
tacions agrícoles amb la finalitat de permetre el seu aprofitament.

j) Microempresa: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Regla-
ment (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren 
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determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat (DOUE nº L187 de 26 de juny de 2014).

k) Petites empreses: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Re-
glament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

l) Cadena alimentària: conjunt d’activitats que realitzen els agents als quals 
s’aplica aquesta llei que intervinguin en la producció, transformació, distribució i 
consum d’aliments o productes alimentaris. S’inclou el sector de la hostaleria i la 
restauració.

m) Empresa alimentària: segons la definició de l’article 3 punt 2 del Reglament 
(CE) No 178/2002.

Lletra a)
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació de la lletra a) de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Malbaratament alimentari: conjunt de productes d’alimentació descartats de 

la cadena agroalimentària per raons econòmiques, estètiques o per la proximitat de 
la data de caducitat, però que continuen sent perfectament comestibles i adequats 
per al consum humà i que, a manca de possibles usos alternatius, acaben eliminats 
com a residus. [...]

Esmena 8
GP de Ciutadans (3)
De modificació de la lletra a) de l’article 2

2.a) Malbaratament d’aliments: Tots els aliments, tal com es defineixen a l’arti-
cle 2 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del parlament Europeu i del Consell, que 
s’han convertit en residus.

Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió i addició de l’article 2 lletra a)

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Pèrdua i malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apar-

tat segon de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les res-
tes d’aliments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, 
que hom pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restau-
ració i la distribució al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant 
el compostatge, collites sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de 
bioenergia, cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats 
al mar.

Aquella que l’Alt Panell d’Experts en Seguretat i Nutrició Alimentaria defineix 
com a la pèrdua, en totes les etapes de la cadena alimentaria, de la collita al consum 
massiu, de menjat pensat inicialment per al consum humà, independentment de la 
causa. Malbaratament alimentari es refereix al menjar adient per al consum humà 
descartat o tudat a nivell de consum independentment de la causa.
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Lletra e)
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de la lletra e) de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
[...]
e) Espigolar: acció de collir els aliments que han quedat al camp després de la 

collita principal o d’aquelles collites sembrades i/o no recollides, sempre prèvia au-
torització de la persona propietària de l’explotació. S’hi inclouen els aliments des-
cartats del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les pròpies explo-
tacions agrícoles o als magatzems.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació de l’article 2.e)

2.e) Espigolar. Acció de collir els aliments que han quedat al camp després de la 
collita principal o d’aquelles collites sembrades no recollides, sempre prèvia autorit-
zació de la persona propietària de l’explotació. S’hi inclouen els aliments descartats 
del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les pròpies explotacions 
agrícoles o als magatzems.

Esmena 12
GP de Ciutadans (4)
De modificació de la lletra e) de l’article 2

2.e) Espigolar. Acció de collir els aliments, sense finalitats comercials, que han 
quedat al camp després de la collita principal o d’aquelles collites sembrades/no 
recollides, sempre prèvia autorització del propietari de l’explotació. S’hi inclouen 
els aliments descartats del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les 
pròpies explotacions agrícoles o als magatzems., els aliments que han quedat en el 
camp després de la collita general o aquells que es descarten del circuit comercial 
ordinari.

Addició de noves lletres
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.a.bis) Pèrdues alimentàries. Aliments aptes pel consum humà que formen part 
de la producció alimentària i que no arriben a la cadena de consum a causa dels 
sistemes de producció agrícola o industrial, o bé, són descartats per factors relacio-
nats amb les exigències de caràcter estètic o comercial.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició d’una nova lletra e bis) a l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
[...]
e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-

ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

e bis). Aliments o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinat 
a ser ingerit per les persones o amb probabilitat raonable de ser-ho, tant si han estat 
transformats total o parcialment, com si no.
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Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’una nova lletra e ter) a l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
[...]
e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-

ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

e ter). Pèrdues alimentàries: conjunt d’aliments que no entren en el en la cadena 
agroalimentària per un funcionament ineficient de la cadena de subministrament, 
per no complir les normes de comercialització, per catàstrofes naturals o per fenò-
mens adversos.

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.f) Triatge d’aliments. Acció que es realitza per a separar els aliments frescos 
deteriorats per a que la resta siguin aptes pel consum humà.

Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.g) Minves. Productes que els comerços alimentaris retiren regularment de la 
seva oferta, al ser molt propera la seva data de caducitat o de consum preferent, així 
com per altres causes que el fan no comercialitzable.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 que consisteix a donar la redac-
ció següent a l’article, que passa a ser article 4: «Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Aliment o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinats a és-

ser ingerits pels éssers humans o amb probabilitat raonable d’ésser-ho, tant si han 
estat transformats totalment o parcialment com si no, incloent-hi l’aigua i la resta 
de begudes i els xiclets, i excloent-ne els pinsos, els animals vius, llevat que estiguin 
preparats per a ésser comercialitzats per a consum humà, les plantes abans de la 
collita, els medicaments, els cosmètics, el tabac i els productes del tabac, les subs-
tàncies estupefaents o psicotròpiques i els residus i contaminants.

b) Residu: qualsevol substància o objecte del qual el posseïdor es desprèn o té la 
intenció o l’obligació de desprendre’s.

c) Residu alimentari: l’aliment que s’ha convertit en residu.
d) Malbaratament alimentari: els aliments destinats al consum humà, en un estat 

apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o de submi-
nistrament per a ésser descartats en les fases de la producció primària, la transfor-
mació, la fabricació, el transport, l’emmagatzematge, la distribució i el consumidor 
final, amb l’excepció de les pèrdues de la producció primària.

e) Bioresidu: el residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i de 
cuina procedents de llars, oficines, restaurants, majoristes, menjadors, serveis de 
restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables pro-
cedents de plantes de transformació d’aliments.

f) Cadena alimentària: el conjunt d’activitats que duen a terme els agents als 
quals és aplicable aquesta llei que intervenen en la producció, la transformació, la 
distribució i el consum d’aliments.
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g) Espigolament: la recol·lecció dels aliments que han quedat al camp després 
de la collita principal o de les collites sembrades no recollides, amb l’autorització 
prèvia del titular de l’explotació.

h) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’explota-
ció mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer compostatge in situ.

i) Empresa alimentària: l’empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o 
sense, duu a terme una activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de la pro-
ducció, la transformació i la distribució d’aliments.

j) Data de consum preferent: la data fins a la qual un aliment conserva les seves 
propietats específiques si s’emmagatzema correctament.

k) Data de caducitat: la data a partir de la qual la ingesta d’un aliment pot com-
portar un perill immediat per a la salut humana, utilitzada en el cas d’aliments mi-
crobiològicament molt peribles, d’acord amb la normativa de seguretat alimentària.

l) Prevenció: les mesures adoptades orientades a evitar que un aliment es con-
verteixi en residu, a reduir la quantitat de residus mitjançant la reutilització dels 
aliments, i a reduir l’impacte de la generació de residus sobre el medi ambient i la 
salut humana.

m) Entitats d’iniciativa social: les fundacions, associacions, cooperatives, orga-
nitzacions de voluntariat i les altres entitats i institucions sense ànim de lucre que 
acompleixen activitats de serveis socials.

n) Petites empreses: les empreses que ocupen menys de cinquanta persones i te-
nen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a deu milions 
d’euros.

o) Microempreses: les empreses que ocupen menys de deu persones i tenen un vo-
lum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos milions d’euros.

p) Cooperatives: les societats que agrupen persones físiques o jurídiques amb in-
teressos econòmics comuns, que es doten d’una estructura i un control democràtics 
amb unes condicions particulars d’adhesió, retirada i exclusió dels socis i que duen 
a terme una distribució equitativa dels beneficis de l’exercici.

q) Consumidor: la persona física que, en el marc de la cadena alimentària, en 
una prestació de serveis o en el subministrament de béns actua com a destinatari 
final amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresa, ofici o professió.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 4, 
aquest passa a ser el nou article 2: «Article 2. Àmbit d’aplicació objectiu [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes ali-
mentàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació de l’article 3

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els següents principis transversals: valor dels aliments 

com a bens bàsics i necessitat essencial per gaudir d’una vida saludable, visió inte-



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 10

gral de la cadena alimentària, justícia alimentària, eficiència del sistema alimentari 
i de l’ús dels recursos, promoció de models de producció i consum sostenibles, eco-
nomia circular, corresponsabilitat, col·laboració dels agents implicats i transparèn-
cia en la informació així com la priorització de les accions preventives i la dimensió 
de participació comunitària de les intervencions socials.

Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De supressió i addició de l’article 3

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimen-
tàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments. Les 
administracions públiques haurien de limitar les activitats que impliquin malbarata-
ment de nutrients, fomentant e incentivant la reducció d’aquests residus. Valoritzar 
la inevitable fracció orgànica dels nostres residus com a font de nutrients, fomentant 
la seva recollida de forma que sigui reintroduïda en els cicles de la natura.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una transacció entre el text de la Proposició i 
l’esmena 18 que consisteix a suprimir l’Article 3. Principis rectors.

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 4,  
aquest passa a ser el nou article 3: «Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són:

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
b) Consumidors
c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració
d) Persones físiques o jurídiques titulars de supermercats, hipermercats, mercats 

o comerços al detall
e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 

aquelles que realitzen projectes comunitaris.
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i de supressió de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes agents de la cadena alimentària i productes 

i que es descriuen en aquest apartat i duen a terme la seva activitat, de manera ex-
clusiva en el territori de Catalunya amb independència del lloc on tingui el domicili 
social l’entitat.

Aquests subjectes agents són:
a) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments.
b) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la transformació d’aliments.
c) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la distribució d’aliments.
d) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració.
e) Persones consumidores, d’acord amb la definició de l’article 111.2 a) de la Llei 

22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
f) Entitats d’iniciativa social que presten serveis de distribució d’aliments.
g) Administracions públiques.
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Apartat 1
Lletra a)
Esmena 21
GP de Ciutadans (5)
De modificació i supressió de la lletra a) del punt 1 de l’article 4

4.1.a) Productors, Manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris.

Lletra c)
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són:

[...]
c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria, hos-

pitals, residències i/o a la restauració.
[...]
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Lletra e)
Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
D’addició a la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són:

[...]
e) Entitats d’acció social, de voluntariat, espigoladors i d’atenció als col·lectius 

desfavorits i aquelles que realitzen projectes comunitaris.
[...]

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació i supressió a l’article 4 punt 1 lletra e)

e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 
aquelles que realitzen projectes comunitaris.

Les empreses de recollida i gestió de residus.

Addició de noves lletres
Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 4 punt 1 d’una nova lletra a) bis

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són:

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
a) bis Importadors.

Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’una nova lletra e bis) a l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són:

[...]
e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 

aquelles que realitzen projectes comunitaris.
e bis) Administracions públiques.
[...]

Apartat 2
Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De supressió a l’article 4 apartat 2

2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
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f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 
per un procés de manipulació

g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 
no aptes pel consum humà

Addició de noves lletres
Esmena 28
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova lletra h) al punt 2 de l’article 4

4.2.h) Aquells productes que no compleixen les normes de comercialització.

Esmena 29
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’una nova lletra i) al punt 2 de l’article 4

4.2.i) Les pèrdues alimentàries derivades de l’aplicació de la política agrària 
comuna.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 20, 22, 23, 26 i 29 que consisteix a donar la redacció següent 
als articles 2 i 3:

– a l’article 2: «Article 2. Àmbit d’aplicació objectiu
Aquesta llei és aplicable a les activitats que duen a terme els agents de la cadena 

alimentària.»
– a l’article 3: «Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
1. Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentària que duen a ter-

me llur activitat en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on l’entitat 
tingui el domicili social.

2. Els agents a què fa referència l’apartat 1 són els següents:
a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l’hostaleria o la res-

tauració.
b) Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 

presten serveis de distribució d’aliments.
c) L’Administració pública.
d) Els consumidors.
e) Els espigoladors.»
La ponent del Grup Parlamentari de Ciutadans anuncia la retirada de l’esmena 21.
De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 2, 

aquest passa a ser el nou article 4: «Article 4.Definicions[...]»

Capítol II. Drets i deures dels agents implicats en la cadena alimentària

TEXT PRESENTAT

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari:
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-

tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De supressió de l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari:
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-

tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments.

Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió i addició a l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari:
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que dificultin la generació d’excedents afavoreixin 

l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
c) bis Facilitar la informació requerida sobre els excedents que produeixin.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, en-

titats i empreses del sector alimentari respecte l’acció de reducció dels excedents 
d’aprofitament d’aliments

Addició de noves lletres
Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’una nova lletra d bis) a l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari:
[...]
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-

tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments
d bis) Accedir a la base de dades territorialitzada d’empreses i entitats relaciona-

des amb el malbaratament alimentari que s’especifica a l’article 15 de la present llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una transacció entre el text de la Proposició i 
l’esmena 31 que consisteix a suprimir l’Article 5: «Drets dels Agents.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 
6, aquest passa a ser el nou article 5: «Article 5. Obligacions de les empreses de la 
cadena alimentària, les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim 
de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments[...]».



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 15 

TEXT PRESENTAT

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments:
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 

els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De modificació de l’article 6

Article 6. Obligacions de les empreses alimentàries
1. Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció, la transfor-

mació i la distribució d’aliments, al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les 
entitats d’iniciativa social estan obligades a:

a) Disposar i implementar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

b) Mesurar i informar anualment sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari que es generen en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

c) Evitar actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en condi-
cions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar aquesta 
acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

d) Recollir selectivament la fracció orgànica, inclosos els residus alimentaris, per 
permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia de gestió de residus.

2. Queden exclosos de les obligacions establerts en els apartats a) i b) les micro-
empreses.

3. Per la realització de les obligacions dels apartats a) i b) les petites empreses, 
les empreses del sector primari i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, no excloses en 
el punt 2 anterior, es poden acollir, voluntàriament, a plans sectorials de prevenció 
de pèrdues i malbaratament alimentari.

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De supressió i addició a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments primaris:
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
a) bis Minimitzar la generació d’excedents
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
b) bis Mantenir una oferta al mercat de productes «imperfectes»
1. bis I dels fabricants d’aliments:
a) Subministrar una informació detallada dels residus orgànics generats que si-

gui contrastada amb una recollida individualitzada.
b) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
c) Seguint el principi de pagament per generació, fer una política de taxes per 

cada sector que tingui un tram subvencionat per aquells que es mantinguin en els 
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percentatges inevitables i penalitzi els percentatges de residus superiors als inevita-
bles.

d) Oferir reinvertir les taxes de penalització en implementar amb noves practi-
ques i que minimitzi la generació d’excedents.

1. ter c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimen-
tari en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Lletra b)
Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
De modificació de l’article 6.b)

6.b) Adoptar mesures per reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, inclòs 
aquest concepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.

Lletra c)
Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
De modificació de la lletra c) de l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
[...]
c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 37
GP de Ciutadans (9)
D’addició i modificació de la lletra c) de l’article 6

6.c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 
en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació, excepte els produc-
tors agraris.

Addició de noves lletres
Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
D’addició d’una nova lletra c bis) a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments:
[...]
c bis) Comptabilitzar el producte que es lliuri de forma gratuïta.

Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’una nova lletra c ter) a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments:
[...]
c ter) Adoptar les mesures necessàries per derivar les pèrdues alimentàries a les 

prioritzacions contingudes en l’article 13 de la present llei, d’acord amb el que s’es-
tableixi per via reglamentària.
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Títol de l’article
Esmena 40
GP de Ciutadans (8)
De modificació i supressió del títol de l’article 6

Article 6.-Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments:

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 35, 36, 37, 38, 39 i 40 presentades a l’article 6, i les esmenes 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 i 52, presentades a l’article 7, que consisteix a donar la 
redacció següent a l’article, que passa ser l’article 5: «Article 5. Obligacions de les 
empreses de la cadena alimentària, les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

1. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments tenen les obli-
gacions següents:

a) Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
i aplicar-lo, en els termes que s’estableixin per reglament.

b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, en els termes que s’estableixin per reglament.

c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gra-
tuïta o a l’alimentació animal.

d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris la jerarquia de prioritats contingudes en l’article 11, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per 
al consum o la valorització.

2. Les microempreses resten excloses de les obligacions a què fan referència les 
lletres a, b i c de l’apartat 1.

3. Les petites empreses, les cooperatives i les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, per a 
complir les obligacions a què fan referència les lletres a, b i c de l’apartat 1, es poden 
acollir a plans col·lectius de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
elaborats amb relació a les diferents etapes de la cadena alimentària, en els termes 
que s’estableixin per reglament. L’Administració pública, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7.h, els ha de facilitar guies per a elaborar aquests plans.

4. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, a més de com-
plir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, han de vetllar per:

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del 
malbaratament alimentari, i implicar-los en aquesta acció.

b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de consum 
preferent o de caducitat pròxima, d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta 
per l’article 11.

c) Promoure la prevenció de residus, per mitjà d’accions per a reduir el malba-
ratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum més res-
ponsables.

d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes.
e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els eco-

lògics i els ambientalment sostenibles.
f) Incorporar o millorar la informació sobre l’aprofitament dels aliments i dels 

bioresidus.
g) Millorar la segregació de la fracció orgànica.



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 18

h) Fomentar la venda d’aliments a granel.»
De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 8, 

aquest passa a ser el nou article 6: «Article 6. Obligacions de les empreses del sector 
de la restauració i l’hostaleria [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes 
alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (11)
De supressió de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.
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e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

j) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

k) Incrementar la venda a granel dels productes.

Esmena 42
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió i addició a l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
a) bis Prohibició d’utilitzar clàusules abusives que generen excedent alimentari 

en les relacions amb els productors: penalitzacions per no compliment d’entregues 
que porten a sobre produir per prudència comercial. Impedir les practiques en que 
el client pot valorar la qualitat del producte i rebutjar o total o parcialment sense 
mecanisme d’arbitratge als que es puguin acollir els proveïdors. Mecanisme que tre-
ballin d’ofici sense dependre del seu reclam per part dels productors ja que no sem-
pre està en condicions de fer-ho.

b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris amb la data de con-
sum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.

b) bis Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda de 
productes imperfectes preferentment ecològics.

b) ter Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda a 
baix preu de productes d’últim moment.

c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 
promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

c) bis Mantenir sempre la possibilitat de comprar a l’engròs aquells productes 
que tradicionalment s’han comercialitzat d’aquesta manera

c) ter Penalitzar amb un sobrecost aquests productes es presentin amb embol-
calls innecessaris i que obliguen a comprar quantitats determinades, explicitant el 
cost addicional pel consumidor que te l’embolcall innecessari, com s’ha fet amb la 
bosses de plàstic

c) quarter Informació petjada de carboni dels productes, especialment d’aquells 
que venen de lluny o han necessitat de llargues cadenes de fred

c) quinquies Promoure el consum de productes de temporada, proximitat i ecolò-
gics, ja que per si mateixos impliquen menys malbaratament de recursos i nutrients

c) sexies Prohibir la publicitat alimentaria dirigida a la infància
c) septies Prohibir les ofertes que afavoreixin un sobreconsum innecessari, tipus 

2x1, rebaixes en la segona unitat, etc.



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 20

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.

Lletra b)
Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
De modificació de la lletra b) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
b) Aplicar mesures per reduir als establiments de distribució amb data de consum 

preferent superada, així com de productes frescos amb data de caducitat próxima.
[...]

Lletra c)
Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
De modificació de la lletra c) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
c) Orientar la marca l’establiment de distribució d’aliments cap a la responsabi-

litat ambiental i social promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i 
informar el consumidor sobre hàbits de consum més responsables.

[...]

Lletra g)
Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De modificació de la lletra g) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
[...]



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 21 

Lletra h)
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
De modificació de la lletra h) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
h) Els establiments comercials tindran la obligació de destinar aquells aliments 

que hagin superat la data de consum preferent a altres usos contemplats a l’article 
13 d’aquesta llei, d’acord amb el que s’estableixi per via reglamentària.

[...]

Lletra i)
Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
De modificació de la lletra i) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
i) Els establiments comercials d’alimentació tindran la obligació de desenvolu-

par i aplicar estratègies que promoguin la venda de productes amb data de consum 
preferent propera.

[...]

Esmena 48
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
De modificació de l’article 7.i)

En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, tindran la obligació d’ex-
posar els productes amb data de consum preferent seran exposats per a la venda al 
públic en espais separats de la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promo-
vent la seva venda amb una reducció del preu de venda al públic.

Esmena 49
GP de Ciutadans (10)
De modificació i supressió de la lletra i) de l’article 7

7.i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

Lletra i) bis
Esmena 50
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
De modificació de l’article 7.i bis

7.i) Els productes amb data de consum preferent referits a l’article 7.i de la pre-
sent llei, que es retirin de la venda degut al venciment de la seva data de consum 
preferent, no es podran destinar directament a residu ni a alimentació humana. Les 
empreses manipuladores i distribuïdores hauran d’impulsar convenis i acords amb 
altres empreses o entitats per donar compliment a la resta de priorització establerta 
a l’article 13 de la present llei.
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Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
De supressió de la lletra i) bis de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
i)*Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 

podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

Addició de noves lletres
Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
De modificació de la lletra k) de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris:
[...]
k) Els establiments comercials d’alimentació fomentaran la venda a granel dels 

productes i reduiran l’excés de plàstics en l’empaquetatge dels productes alimentaris.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Les esmenes 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 i 52 formen part d’una transacció 
recomanada per la Ponència a l’article 6, conjuntament amb sengles esmenes pre-
sentades a aquell article, que consisteix a donar una nova redacció a l’article 5: «Ar-
ticle 5. Obligacions de les empreses de la cadena alimentària, les entitats d’iniciati-
va social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució 
d’aliments[...]».

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 
9, aquest passa a ser el nou article 7: «Article 7. Obligacions de l’Administració pú-
blica [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 

potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades 

i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.
c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments empla-

tats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de la seva 
retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A més, a les cartes, els me-
nús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que disposen 
d’aquesta possibilitat.

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El consumidor 
podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.
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g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (12)
De modificació i de supressió de l’article 8

Article 8 7. Obligacions específiques de les entitats hoteleres i del sector de la 
restauració

A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques de les entitats 
hoteleres i del sector de la restauració:

a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 
potencial d’aprofitament.

b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades 
i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
a) Facilitar a les persones consumidores poder endur-se la beguda i els aliments 

emplatats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de 
la seva 166, no tindrà cap cost afegit pel consumidor. A més, a les cartes, els me-
nús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que disposen 
d’aquesta possibilitat.

b) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits hauran 
de ser aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment recicla-
bles. La persona consumidora podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 54
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició a l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració incloent la res-

tauració col·lectiva:
a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 

potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplata-

des i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat. Les em-
preses de col·lectivitats treballaran amb els gramatges oficials del Departament de 
Salut per reduir el malbaratament dels plats. A les futures licitacions caldrà definir 
aquests gramatges.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments empla-

tats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de la seva 
retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A més, a les cartes, els me-
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nús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que disposen 
d’aquesta possibilitat.

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El consumidor 
podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

i) Afavorir la compra de productes ecològics, de temporada i proximitat i que tin-
guin dificultats de comercialització tradicional: lletjos, irregulars, amb calibres no 
adequats, [...] Subvencionar la utilització d’aquests productes en la restauració col-
lectiva per compensar les seves majors dificultats a l’hora de ser cuinats. Afavorir 
els circuits curts per garantir la comercialització dels mateixos.

Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
D’addició d’un incís a l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
Són deures de les entitats hoteleres, hospitals, residències i del sector de la res-

tauració:
[...]

Lletra h)
Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
D’addició a la lletra h) de l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
[...]
h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Addició de noves lletres
Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
D’addició d’una nova lletra h bis) a l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració:
[...]
h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 

els termes que estableixi el Consell català de l’Alimentació.
h bis) En el cas dels hospitals i residències geriàtriques on s’ofereixi servei de cà-

tering o menjador, s’establiran programes de reducció del malbaratament alimentari 
per donar compliment a les prioritats recollides a l’article 13 d’aquesta llei, d’acord 
amb el que s’estableixi per via reglamentària.
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Títol de l’article

TEXT PRESENTAT

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració

ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres, hospitals, residències i del sector de 
la restauració

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 53, 55, 56 i 58 que consisteix a donar la redacció següent a 
l’article, que passa ser l’article 6:

«Article 6. Obligacions de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria
1. Les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, a més de les obliga-

cions a què fa referència l’article 5, tenen les obligacions específiques següents:
a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de manera clara i vi-
sible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.

c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes 
per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre 
que el consumidor dugui el seu propi envàs.

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d’àpats o menjadors escolars, en 
col·laboració amb els centres educatius, han d’establir programes d’educació en la 
reducció del malbaratament alimentari.»

De resultes de la recomanació de la Ponència d’un text transaccional a l’article 
12, aquest passa a ser el nou article 8: «Article 8. Drets de les entitats d’iniciativa 
social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució 
d’aliments [...]»

TEXT PRESENTAT

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques:
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots els 
agents implicats en aquesta llei.

2. Són deures de les administracions públiques
a) Totes les administracions públiques o empreses participades per qualsevol 

administració autonòmica o local, incorporaran clàusules, prescripcions tècniques 
o requeriments per lluitar contra el malbaratament alimentari en processos de con-
tractació pública o convenis de gestió de serveis que incloguin la gestió d’aliments 
que es portin a terme a partir de l’1 de gener de 2019.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la seva 
distribució per part de les entitats d’acció social.
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c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 59
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (13)
De modificació i de supressió de l’article 9

Article 9 8. Obligacions de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques:
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots els 
agents implicats en aquesta llei.

Són obligacions de les administracions públiques:
a) Totes les administracions públiques i les entitats del sector públic autonòmi-

ques o locals, han d’incorporar clàusules per prevenir les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari en els contractes públics o convenis de gestió de serveis que inclo-
guin la gestió d’aliments.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la seva 
distribució per part de les entitats d’acció social.

c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

d) Crear un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades resultants de 
l’obligació prevista a l’article 6.1 b) en els termes que s’estableixin reglamentària-
ment.

Apartat 2
Lletra b)
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
De modificació de l’article 9.2.b)

9.2.b) Facilitar la creació d’espais i sistemes de distribució d’excedents alimenta-
ris per a la seva distribució per part de les entitats d’acció social que lluiten contra 
el malbaratament alimentari.

Addició de noves lletres
Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
D’addició d’una nova lletra c bis) a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c bis) Garantir el suport necessari per tal que els establiments comercials com-
pleixin amb els articles 7.h i 7.j de la present llei.
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Esmena 62
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
D’addició d’una nova lletra c ter) a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c ter) Garantir els recursos tècnics i formatius necessaris per a que tots els agents 
de la cadena alimentària puguin desenvolupar i complementar el Pla Estratègic de 
Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues Alimentàries.

Esmena 63
GP Socialistes i Units per Avançar (28)
D’addició d’una nova lletra c quater) a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c quater) Dotar de recursos econòmics per comprar productes transformats que 
fomentin una alimentació saludable i generin ocupació a col·lectius desfavorits per 
la seva canalització posterior a punts de distribució d’aliments o altres tipus d’orga-
nitzacions que atenguin persones en situació de vulnerabilitat.

Esmena 64
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’una nova lletra d) al punt 2 de l’article 9

9.2.d) Dotar de recursos econòmics per comprar productes transformats que fo-
mentin una alimentació saludable i generin ocupació a col·lectius desfavorits per la 
seva canalització posterior a punts de distribució d’aliments o altres tipus d’organit-
zacions que atenguin persones en situació de vulnerabilitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 59, 60, 61, 62, 64, presentades a l’article 9, les esmenes 105 
i 106, presentades a l’article 15, i les esmenes 169 i 170, presentades a l’apartat de 
noves disposicions finals, que consisteix a donar la redacció següent a l’article, que 
passa ser l’article 7:

«Article 7. Obligacions de l’Administració pública
L’Administració pública i la resta d’entitats del sector públic tenen les obliga-

cions següents:
a) Incorporar, en els contractes públics i els convenis de gestió de serveis rela-

cionats amb la gestió d’aliments, clàusules per a prevenir les pèrdues i el malbara-
tament alimentaris.

b) Crear un sistema d’informació per a recollir i analitzar les dades resultants de 
les obligacions a què fa referència l’article 5.1.b i c, en els termes que s’estableixin 
per reglament.

c) Facilitar la creació d’espais i de sistemes per a la distribució dels excedents 
alimentaris.
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d) Dotar de recursos econòmics els projectes que incloguin la reducció del mal-
baratament alimentari i que generin l’ocupació de col·lectius desfavorits.

e) Elaborar un directori de referència amb la informació de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris de les empreses i entitats, desglossada per territoris, que fa-
ciliti als agents de la cadena alimentària la destinació dels aliments a diferents usos 
d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11.

f) Vetllar perquè la publicitat institucional, especialment la que va dirigida als 
menors, fomenti el consum responsable d’aliments.

g) Elaborar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris, que s’ha de desplegar per reglament.

h) Elaborar guies per a l’elaboració dels plans col·lectius i individuals de preven-
ció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

i) Incloure en els programes d’alimentació a les escoles mesures educatives per a 
prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

j) Exercir el control i la inspecció de les activitats objecte d’aquesta llei.»
De resultes de la recomanació de la Ponència d’un text transaccional a l’article 

12, aquest passa a ser el nou article 9: «Article 9. Obligacions de les entitats d’ini-
ciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la dis-
tribució d’aliments[...]»

TEXT PRESENTAT

Article 10. Drets dels consumidors
Els consumidors tenen dret a:
a. Una alimentació saludable.
b. Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c. b) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les 
etapes de la cadena alimentària.

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, que no hagi consumit en 
un establiment de restauració, per evitar que es malbaratin.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 65
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (14)
De modificació i de supressió de l’article 10

Article 10 9. Drets de les persones consumidores
Les persones consumidores tenen dret a:
a) Una alimentació saludable.
b) Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les eta-
pes de la cadena alimentària.

a) Accedir a les dades del sistema d’informació previst a l’article 8. b)
b) Endur-se a casa els aliments i begudes sobrants de la seva ració que no hagin 

consumit en un establiment de restauració.
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Esmena 66
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De supressió i addició de l’article 10 apartat c)

c. b) Rebre informació de la petjada ecològica dels aliments al seu abast en el 
bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària.

c) bis No rebre publicitat que indueixi al sobre-consum, especialment aquella 
dirigida a la infància.

Lletra a)
Esmena 67
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
De modificació de l’article 10.a)

10.a) La salut, a la seguretat alimentària i a una alimentació saludable.

Lletra d)
Esmena 68
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’adició a l’article 10 apartat d)

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, en envasos que no siguin 
d’un sol ús o biodegradables, que no hagi consumit en un establiment de restauració, 
per evitar que es malbaratin.

Addició de noves lletres
Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició d’un nou punt a l’article 10.

10.e) Obtenir la informació veraç i suficient sobre l’estat del producte que adqui-
reix o rep mitjançant la compra o donació.

Esmena 70
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició a l’article 10 un nou apartat e)

e) Rebre informació dels indicadors relatius de cada establiment sobre els resi-
dus que generen.

Esmena 71
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició a l’article 10 un nou apartat f )

f) Accedir a línies de «productes lletjos» bonificades i a línies d’aliments «últim 
moment».

Esmena 72
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició a l’article 10 un nou apartat g)

g) Endur-se a casa els aliments excedentaris dels menjadors escolars aplicant la 
filosofia de la carmanyola solidaria.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 65 i 69 que consisteix a donar la redacció següent a l’article10:

«Article 10. Drets dels consumidors
1. Els consumidors tenen els drets següents:
a) Rebre informació per part de l’Administració pública i de les empreses alimen-

tàries sobre programes de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
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b) Obtenir informació veraç i suficient sobre l’estat dels aliments que compren o 
reben com a donació.

c) Accedir a les dades del sistema d’informació a què fa referència l’article 7.b.
d) Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin consumit.
2. Resten exclosos de la facultat establerta per la lletra d de l’apartat 1 els ali-

ments servits procedents dels serveis que no hagin estat contractats directament pel 
consumidor.»

TEXT PRESENTAT

Article 11. Deures dels consumidors
Els consumidors tenen el deure de:
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum 

de productes de temporada i de proximitat.
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 

bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 

més adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 73
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (15)
De supressió de l’article 11.

Article 11. Deures dels consumidors:
Els consumidors tenen el deure de:
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum 

de productes de temporada i de proximitat.
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 

bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 

més adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Lletra b)
Esmena 74
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició de l’article 11 apartat b)

b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 
tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent, la seva petja-
da de carboni, el seu grau de proximitat.

Lletra c)
Esmena 75
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició de l’article 11 apartat c)

c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 
bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments i l’estalvi 
d’embolcalls innecessaris i que prioritzin la venda a l’engròs evitant la venda de 
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quantitats prefixades i envasades en els aliments que tradicionalment s’han comprat 
a l’engròs.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 73.
De resultes de la recomanació de la Ponència d’un text transaccional a l’arti-

cle 13, aquest passa a ser el nou article 11: «Article 11. Jerarquia de prioritats dels 
agents [...]».

TEXT PRESENTAT

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits. Així mateix, aques-
tes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les administracions 
públiques, organitzacions del tercer sector social, o empreses privades del sector 
alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-
litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures:
a. Garantir la bona conservació dels aliments.
b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la disposició addicional Setena.
c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 

seguretat alimentària.
e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al 
producte fresc.

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbarata-
ment alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els aliments.

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-
ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 76
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De supressió de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits. Així mateix, aques-
tes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les administracions 
públiques, organitzacions del tercer sector social, o empreses privades del sector 
alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-
litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.
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2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures:
a. Garantir la bona conservació dels aliments.
b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la disposició addicional Setena.
c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 

seguretat alimentària.
e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al 
producte fresc.

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbara-
tament alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els ali-
ments.

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la partici-
pació dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbarata-
ment.

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.

Esmena 77
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (16)
De modificació de l’article 12.

Article 12 10. Drets i obligacions específiques de les entitats d’iniciativa social i 
altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

1. Són drets d’aquestes entitats:
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits.
b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-

cions del tercer sector social, o empreses privades del sector alimentari.
2. A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques d’aquestes 

entitats:
a) Realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació dels 

aliments posats a la seva disposició.
b) Mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
c) Disposar dels elements i infraestructures necessàries per conservar, manipular 

i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al producte 
fresc.

d) Admetre exclusivament aliments d’operadors de la cadena alimentària legal-
ment establerts, i rebutjar els aliments que no compleixin amb la normativa de se-
guretat alimentària.

e) No utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, excepte quan hi 
hagi autorització expressa del donant.

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquin a la distribució d’aliments no seran considerades responsables civil, pe-
nal o administrativament dels possibles defectes de naturalesa, durada, envasat o 
aspecte, excepte que aquestes es derivin d’actes negligents o conductes intenciona-
des per a causar aquests defectes.
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Apartat 1
Lletra a)
Esmena 78
GP Socialistes i Units per Avançar (29)
D’addició a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i els seus projectes 
socials de caràcter inclusiu. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre asses-
sorament i informació de les administracions públiques, organitzacions del tercer 
sector social, o empreses privades del sector alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

[...]

Esmena 79
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
De modificació de l’article 12.1.a)

12.1.a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder 
portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i els seus projec-
tes socials de caràcter inclusiu. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre as-
sessorament i informació de les administracions públiques, organitzacions del tercer 
sector social, o empreses privades del sector alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

Addició de noves lletres
Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar (30)
D’addició d’una nova lletra b bis) a l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social
[...]
b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-

litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.
b bis) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per a la 

compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació saludable i gene-
ren ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte social per sobre del 
preu.

[...]

Esmena 81
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova lletra c) al punt 1 de l’article 12

12.1.c) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per a 
la compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació saludable i ge-
neren ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte social per sobre 
del preu.

Apartat 2
Lletra b)
Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
De modificació de l’article 12.2.b)

12.2.b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb 
l’excepció dels projectes inclusius d’inserció laboral de persones en risc social i 
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d’allò contingut en la disposició addicional setena, ni els que no compleixin amb les 
seves normes de comercialització.

Esmena 83
GP de Ciutadans (13)
De modificació i addició de la lletra b) al punt 2 de l’article 12

12.2.b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb 
l’excepció d’allò contingut en la disposició addicional setena, ni els que no complei-
xin amb les seves normes de comercialització.

Lletra d)
Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar (31)
De modificació de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures:
[...]
d. Rebutjar aliments que no compleixin els requisits bàsics contemplats en la 

normativa de seguretat alimentària i en la promoció d’una alimentació sana i salu-
dable.

[...]

Addició de noves lletres
Esmena 85
GP Socialistes i Units per Avançar (32)
D’addició d’una nova lletra g bis) a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures:
[...]
g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-

ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.
g bis) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments sa-

ludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte per sobre 
del preu.

[...]

Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
D’addició d’un nou punt a l’article 12.2

12.2.h) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral que inte-
grin a tota la ciutadania, treballant des d’una perspectiva de solidaritat i cohesió 
social.

Addició de noves lletres
Esmena 87
GP de Ciutadans (14)
D’addició d’una nova lletra h) al punt 2 de l’article 12

12.2.h) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments sa-
ludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte per sobre 
del preu.
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Apartat 3
Esmena 88
GP Socialistes i Units per Avançar (33)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 

d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments o la 
seva comercialització dins de projectes socials de caràcter inclusiu, s’equiparen als 
usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, emmagatzematge i 
ús dels aliments.

Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
De modificació de l’article 12.3

12.3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments o la 
seva comercialització dins de projectes socials de caràcter inclusiu, s’equiparen als 
usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, emmagatzematge i 
ús dels aliments.

Addició de nous articles
Esmena 90
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (19)
D’addició d’un nou article 12

Article 12. Espigolament
Les actuacions d’espigolament es podran dur a terme en els termes que s’esta-

bleixin reglamentàriament sempre que es disposi de l’autorització expressa del pro-
pietari o arrendatari de l’explotació a espigolar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, i 90 que consisteix a donar 
la redacció següent als articles 8 i 9:

– A l’article 8: «Article 8. Drets de les entitats d’iniciativa social i altres organit-
zacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es 
dediquen a la distribució d’aliments tenen els drets següents:

a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per a poder dur a 
terme llur tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i llurs projectes socials de 
caràcter inclusiu.

b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-
cions del tercer sector social o empreses privades del sector alimentari.»

– A l’article 9: «Article 9. Obligacions de les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

1. A les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquen a la distribució d’aliments que són objecte d’aquesta llei els és aplicable 
la normativa en matèria de salut, qualitat, higiene i seguretat alimentàries.

2. A més de les establertes per l’article 5, les entitats d’iniciativa social tenen les 
obligacions específiques següents:

a) Mantenir unes pràctiques d’higiene correctes en la conservació i la manipula-
ció dels aliments que tenen a llur disposició.

b) Mantenir els locals i els equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
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c) Disposar dels elements i les infraestructures necessaris per a conservar, ma-
nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment els productes 
frescos.

d) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral, treballant des 
d’una perspectiva de solidaritat i cohesió social.

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquen a la distribució o a la comercialització d’aliments dins el marc de pro-
jectes socials de caràcter inclusiu no tenen responsabilitat civil, penal ni adminis-
trativa sobre els possibles defectes de naturalesa, aspecte, durada o envasatge o dels 
aliments, llevat que aquests defectes siguin derivats d’actes negligents o de conductes 
intencionades per a causar-los.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 
14, aquest passa a ser el nou article 12: «Article 12. Pla estratègic de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris[...]».

TEXT PRESENTAT

Article 13. Priorització de les accions
Les entitats dels diversos sectors i agents, que lluiten contra el malbaratament 

alimentari hauran d’adaptar les seves accions i actuacions al següent ordre de prio-
ritats:

a) Prevenció de la generació de residus alimentaris.
b) Utilització dels excedents alimentaris per l’alimentació humana.
c) Utilització dels excedents per l’alimentació animal.
d) La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat.
f) La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) L’abocament en instal·lacions autoritzades.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 91
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació i de supressió de l’article 13

Article 13 5. Priorització de les accions
Tots els agents de la cadena alimentària han d’adaptar les seves actuacions a la 

següents jerarquia de gestió:
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. la generació de resi-

dus alimentaris.
b) Utilització dels excedents alimentaris per a l’alimentació humana.
c) Utilització dels excedents per a l’alimentació animal.
d) La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat.
f) La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Disposició final. L’abocament en instal·lacions autoritzades.
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Lletra e)
Esmena 92
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió i addició de l’article 13 apartat e)

Article 13. Priorització de les accions
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat Utilitzar 

els excedents alimentaris inevitables per a fer compost per l’agricultura i aquells 
que per les seves característiques no ho facin recomanable o per el reaprofitament 
energètic, especialment per a la metanització. Utilització de criteris de pagament per 
generació per primar les bones practiques pel que fa a la quantitat i la selecció que 
permeti el compostatge penalitzant els residus mal seleccionats o superiors a allò 
que es consideri inevitable segons les bones pràctiques del sector.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 91 que consisteix a donar la redacció següent a article, que passa 
a ser l’article 11:

«Article 11. Jerarquia de prioritats dels agents
Els agents de la cadena alimentària han d’adaptar llurs actuacions a la jerarquia 

de prioritats següent:
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Utilització per a l’alimentació humana.
c) Utilització per a l’alimentació animal.
d) Valorització material per mitjà de la recuperació d’elements i substàncies con-

tingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) Valorització material per mitjà de l’obtenció de compost de qualitat.
f) Valorització energètica per mitjà de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Eliminació.
De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 16,  

aquest passa a ser el nou article 13: «Article 13. Mesures de suport i foment per a la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris [...]»

Títol del capítol II

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Drets i deures dels agents implicats en la cadena alimentària

ESMENES PRESENTADES

Esmena 93
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació del títol del capítol II

Capítol II. Drets i Obligacions

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i l’esmena 93 que consisteix a donar la redacció següent a al títol del capítol II:  
«Capítol II. Obligacions dels agents de la cadena alimentària».
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Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari

Secció I. Elaboració del Pla Català

TEXT PRESENTAT

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
1. El Govern ha d’elaborar el Pla català de lluita contra el malbaratament alimen-

tari amb una periodicitat màxima de quatre anys.
2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 

contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies es-
tratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari.

3. El Govern durà a terme aquest Pla amb la col·laboració del Consell Català de 
l’Alimentació.

4. El Pla estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front al seu total 
desplegament.

5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les da-
des quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades 
anualment pel Govern de Catalunya.

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en 
el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, per tal d’aplicar els 
índexs correctors, si s’escau.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 94
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (21)
De modificació i de supressió de l’article 14

Article 14 13. Elaboració del Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari

1. El Govern ha d’elaborar el Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació que 
haurà de ser actualitzat amb una periodicitat màxima de cinc anys.

2. El Govern durà a terme aquest Pla Estratègic amb la col·laboració i cooperació 
dels subjectes especificats en l’Article 4 d’aquesta llei, així com amb la resta d’agents 
implicats.

3. El Pla Estratègic ha d’incloure la planificació general de les activitats de l’ac-
ció per la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, el qual ha de 
quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentari en les diferents etapes de la 
de la cadena alimentària i analitzar-ne les causes per determinar els objectius, les 
actuacions de suport i foment, els indicadors i els responsables d’implementar-los.

4. El Pla Estratègic estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front 
al seu total desplegament.

5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les da-
des quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades 
anualment pel Govern de Catalunya.

5. El Govern ha d’avaluar periòdicament el Pla Estratègic.
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Apartat 1
Esmena 95
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 1

1. El Govern ha d’elaborar el Pla català nacional de lluita contra el malbarata-
ment alimentari de reducció del malbaratament alimentari amb una periodicitat 
màxima de quatre anys.

Apartat 2
Esmena 96
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 2

2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 
contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari que 
calguin.

Apartat 5
Esmena 97
GP Socialistes i Units per Avançar (34)
D’addició a l’apartat 5 de l’article 14

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
[...]
5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 

del malbaratament alimentari a Catalunya, així com l’evolució dels indicadors de 
seguiment dels incentius fiscals que es contemplen en aquesta llei.

[...]

Apartat 6
Esmena 98
GP de Ciutadans (15)
De modificació i addició del punt 6 de l’article 14

14.6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, els agricultors i els ramaders, estaran obligats a faci-
litar a l’administració les dades quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aques-
tes dades seran publicades anualment pel Govern de Catalunya.

Apartat 7
Esmena 99
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
De supressió de l’article 14 apartat 7

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en 
el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, per tal d’aplicar els 
índexs correctors, si s’escau.
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Títol de l’article

TEXT PRESENTAT

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari

ESMENES PRESENTADES

Esmena 100
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De modificació i supressió de l’article 14

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 94 i 97, i l’esmena 150, presentada a disposició addicional quar-
ta, que consisteix a donar la redacció següent a article, que passa a ser l’article 12:

«Article 12. Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris

1. El Govern, amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació, ha d’ela-
borar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
que s’ha d’actualitzar amb una periodicitat màxima de cinc anys.

2. El Govern ha d’aplicar el Pla estratègic de prevenció amb la col·laboració i la 
cooperació dels agents que són objecte d’aquesta llei.

3. El Pla estratègic de prevenció ha d’incorporar les dades següents, que han 
d’ésser publicades anualment pel Govern:

a) La planificació general de les accions que s’han de dur a terme per a prevenir 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

b) La quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris en les diferents 
etapes de la cadena alimentària.

c) L’anàlisi de les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
d) La concreció d’objectius.
e) Les actuacions de suport i de foment.
f) Els indicadors d’avaluació.
g) Els responsables d’aplicar els objectius.
4. El Pla estratègic de prevenció ha d’estar dotat amb recursos econòmics sufi-

cients per a assumir-ne el desplegament.
5. El Govern ha d’avaluar el Pla estratègic de prevenció amb una periodicitat 

biennal, valorar l’execució de les seves polítiques i línies estratègiques i informar-ne 
el Consell Català de l’Alimentació i el Parlament de Catalunya.

6. El Pla estratègic de prevenció, un cop aprovat pel Govern, ha d’ésser tramès 
al Parlament perquè s’hi pronunciï.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 20,  
aquest passa a ser el nou article 14: «Article 14. Impuls, control i inspecció adminis-
tratius [...]»
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Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el 
malbaratament alimentari

TEXT PRESENTAT

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament 
alimentari
El Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari ha d’incloure, com a 

mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compli-
ment i els paràmetres avaluables:

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de foment contemplades a l’article 16, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 101
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (22)
De supressió de l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
El Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari ha d’incloure, com a 

mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compli-
ment i els paràmetres avaluables:

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de foment contemplades a l’article 16, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 102
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
De modificació i supressió de l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de 
reducció del malbaratament alimentari

El Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de reducció del malba-
ratament alimentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pres-
supost assignat, els terminis de compliment i els paràmetres avaluables:

a) bis Mesures d’informació estadística dels residus alimentaris generats, amb 
personalització en els casos d’agents significatius de la cadena alimentaria.

a) ter Mesures d’estudi dels sectors productius significatius i de com reduir el 
malbaratament alimentari.
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Lletra c)
Esmena 103
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
De modificació i addició a l’article 15 apartat c)

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans sobre el malbaratament alimentari i de suport a les mesures de control 
i foment de la reducció dels excedents.

Lletra d)
Esmena 104
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
De supressió de l’article 15 apartat d)

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Addició de noves lletres
Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar (35)
D’addició d’una nova lletra d bis) a l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
[...]
d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-

tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.
d bis) Elaboració d’una base de dades territorialitzada on s’incorporin les em-

preses i entitats relacionades amb el malbaratament i les pèrdues alimentàries, que 
faciliti als agents la canalització dels aliments en relació a la priorització establerta 
a l’article 13 de la present llei.

Esmena 106
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
D’addició d’un nou punt a l’article 15

15.e) Mesures de suport per a l’aplicació del Pla als petits productori agraris i 
ramaders i als petits artesans.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 101.
Les esmenes 105 i 106 formen part d’una transacció recomanada per la Ponència 

a l’article 9, conjuntament amb sengles esmenes presentades a aquell article i a les 
noves disposicions final, que consisteix a donar una nova redacció a l’article 7: «Ar-
ticle 7. Obligacions de l’Administració pública[...]».

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 22,  
aquest passa a ser el nou article 14: «Article 14. Infraccions[...]»

TEXT PRESENTAT

Article 16. Mesures de foment
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment:

a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-
des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.
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b) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
dels aliments.

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs.

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sosteni-
bles i innovadores en aquesta matèria.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 107
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (18)
De modificació i de supressió de l’article 16.

Article 16 11. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari

1. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari el govern de la 
Generalitat ha de dur a terme les següents accions de foment en:

a) Coneixement de la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-

des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.

b) Sensibilització, educació i capacitació de tots els agents de la cadena alimen-
tària sobre la necessitat de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimen-
tari, recuperar el valor dels aliments i promoure’n el seu aprofitament. En especial, 
la informació i el coneixement de la diferència entre les dates de consum preferent 
i dates de caducitat.

a) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la Recerca i innovació sobre noves formes que permetin contribuir 
en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels 
aliments. el departament competent en aquesta matèria haurà d’incentivar, fomentar 
i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i dels instituts de recerca 
tecnològica alimentària.
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Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
dels aliments.

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs.

d) L’establiment de les dates de consum preferent de manera responsable per part 
de les empreses alimentàries i l’aprofitament d’aliments amb data de consum prefe-
rent superada.

e) La promoció d’instruments econòmics i la incorporació de la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels aliments com a ele-
ment a valorar en les accions de foment de les activitats empresarials en el marc del 
desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del canvi 
climàtic.

f) La incorporació de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 
en els requisits dels distintius de qualitat ambiental, sistemes de gestió ambiental i 
instruments equivalents.

g) Bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària per prevenir la 
generació de pèrdues i malbaratament d’aliments.

h) L’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la cadena 
alimentària i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre.

i) Impulsar projectes de caràcter cívic, comunitari, de participació ciutadana i 
de voluntariat que tinguin per finalitat sensibilitzar i promocionar les bones pràcti-
ques que prevenen les pèrdues i el malbaratament d’aliments, en particular, les que 
desenvolupen projectes d’inserció sociolaboral o d’atenció a col·lectius vulnerables.

2. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’adequada ges-
tió dels residus alimentaris, l’Administració local haurà de contribuir a l’assoliment 
de les finalitats d’aquesta llei en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 108
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
De supressió i addició de l’article 16

Article 16. Mesures de foment
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari la reducció del malbaratament i 

conscienciar dels seus efectes, que implica el malbaratament d’aliments, el Govern 
de la Generalitat haurà de dur a terme les següents accions de foment:

a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-
des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.

b) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.
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c) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
processos de producció, distribució, comercialització i consum que poden evitar el 
malbaratament dels aliments.

Lletra d)
Esmena 109
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
De supressió de l’article 16 apartat d)

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

Lletra e)
Esmena 110
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
De supressió i addició de l’article 16 apartat e)

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs per significar el 
cost ecològic que té el malbaratament dels aliments i la necessitat d’afavorir un con-
sum responsable que el minimitzi.

Lletra f)
Esmena 111
GP Socialistes i Units per Avançar (36)
D’addició a la lletra f ) de l’article 16

Article 16. Mesures de foment
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment:

[...]
f) Foment de l’emprenedoria social i de projectes socials de caràcter inclusiu per 

tal de fomentar organitzacions sostenibles i innovadores en aquesta matèria.

Esmena 112
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
De supressió de l’article 16 apartat f )

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sosteni-
bles i innovadores en aquesta matèria.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i l’esmena 107, que consisteix a donar la redacció següent a article, que passa 
a ser l’article 13:

«Article 13. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris

1. L’Administració pública i les empreses alimentàries, per a prevenir les pèrdues 
i el malbaratament alimentaris, han de dur a terme les accions següents:

a) Fomentar el coneixement de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Fomentar campanyes informatives i de sensibilització per a prevenir les pèr-

dues i el malbaratament alimentaris i l’impacte en la sostenibilitat econòmica, so-
cial i ambiental que comporten, i conscienciar sobre la necessitat d’afavorir un con-
sum responsable.

c) Fomentar que les dates de consum preferent es fixin de manera responsable.
d) Incentivar l’aprofitament d’aliments amb la data de consum preferent supe-

rada.
e) Fomentar bones pràctiques comercials, al llarg de la cadena alimentària, per 

a prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
f) Incentivar l’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la 

cadena alimentària i les entitats d’iniciativa social.
g) Impulsar projectes cívics, comunitaris, de participació ciutadana i de volunta-

riat que tinguin la finalitat de sensibilitzar i promocionar les pràctiques per a preve-
nir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, preferentment els projectes d’inserció 
sociolaboral o d’atenció de col·lectius vulnerables.

2. L’Administració pública, a més de les incloses a l’apartat 1, ha de dur a terme 
les accions següents:

a) Sensibilitzar, formar i capacitar tots els agents de la cadena alimentària so-
bre la necessitat de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, recuperar 
el valor dels aliments i promoure’n l’aprofitament, i especialment sobre la diferència 
entre la data de consum preferent i la data de caducitat.

b) Incloure, dins els plans educatius, elements de conscienciació, informació i 
educació sobre les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

c) Promoure la recerca i la innovació per a explorar noves vies de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’aprofitament dels aliments, incenti-
vant la tasca de les universitats i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

d) Fomentar mesures de suport als artesans i als productors agraris i ramaders 
que siguin autònoms o microempreses.

e) Promocionar instruments econòmics i financers i incorporar la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’aprofitament dels aliments com a cri-
teris per a valorar en les accions de foment de les activitats empresarials, en el marc 
del desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del can-
vi climàtic.

f) Incorporar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris entre 
els requisits dels distintius de qualitat ambiental, els sistemes de gestió ambiental i 
altres instruments equivalents.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional a l’article 25, 
 aquest passa a ser el nou article 15: «Article 15. Sancions[...]»
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Títol de la secció II

TEXT PRESENTAT

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el 
malbaratament alimentari

ESMENES PRESENTADES

Esmena 113
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
De modificació i supressió al Títol de la secció II

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el malbaratament alimen-
tari reducció del malbaratament alimentari.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a suprimir 
tots els títols de les seccions del capítol III.

Secció III. Òrgan de seguiment

TEXT PRESENTAT

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions:
a) Fer el seguiment de la implantació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment Alimentari necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

català de lluita contra el malbaratament alimentari.
e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar el 

nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en rela-
ció a les accions, en els termes que recull l’article 19.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 114
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (23)
De supressió de l’article 17

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions:
a) Fer el seguiment de la implantació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment Alimentari necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

català de lluita contra el malbaratament alimentari.
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e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar el 
nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en rela-
ció a les accions, en els termes que recull l’article 19.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional

Lletra c)
Esmena 115
GP Socialistes i Units per Avançar (37)
De modificació de la lletra c) de l’article 17

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions:
[...]
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment i les Pèrdues Alimentàries necessaris per a cada sector de la cadena alimen-
tària.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 114.
El ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada en Comissió 

de l’esmena 115.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Composició del Consell Català de l’Alimentació
El Consell Català de l’Alimentació incorporarà en la seva composició represen-

tants dels gremis, associacions i agents més representatius de Catalunya en relació 
a l’article 4 de la present llei. També hi seran presents representants de les entitats 
d’espigolament, entitats municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 116
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (24)
De supressió de l’article 18

Article 18. Composició del Consell Català de l’Alimentació
El Consell Català de l’Alimentació incorporarà en la seva composició represen-

tants dels gremis, associacions i agents més representatius de Catalunya en relació 
a l’article 4 de la present llei. També hi seran presents representants de les entitats 
d’espigolament, entitats municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 116.

TEXT PRESENTAT

Article 19. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament 
Alimentari
El Govern i el Consell Català de l’Alimentació crearan un distintiu o segell de 

qualitat per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats producto-
res, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hostaleria i restauració, supermercats, 
hipermercats, mercats, comerços de detall i entitats socials, i administracions pú-
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bliques que assoleixin pràctiques o polítiques notables en la reducció del malba-
ratament alimentari, més enllà dels requeriments normatius que es recullen en la 
present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els di-
ferents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El 
segell haurà de ser visible en els establiments per tal que el consumidor el pugui 
identificar amb facilitat. El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció 
d’aquest distintiu i considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres sub-
vencions o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 117
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (25)
De supressió de l’article 19

Article 19. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament Alimentari
El Govern i el Consell Català de l’Alimentació crearan un distintiu o segell de 

qualitat per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats producto-
res, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hostaleria i restauració, supermercats, 
hipermercats, mercats, comerços de detall i entitats socials, i administracions pú-
bliques que assoleixin pràctiques o polítiques notables en la reducció del malba-
ratament alimentari, més enllà dels requeriments normatius que es recullen en la 
present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els dife-
rents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El segell 
haurà de ser visible en els establiments per tal que el consumidor el pugui identificar 
amb facilitat.

El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció d’aquest distintiu i 
considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres subvencions o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 117.

Títol del capítol III

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari

ESMENES PRESENTADES

Esmena 118
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (20)
De modificació del Capítol III

Capítol IV. Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentari

Fascicle segon
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Esmena 119
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació i supressió al Títol del Capítol III

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

Addició de nous capítols
Esmena 120
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (17)
D’adició d’un nou Capítol III abans de l’article 16

Capítol III. Suport i foment de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una text transacció entre el text de la Propo-
sició i l’esmena 118 que consisteix a donar la redacció següent al títol del capítol 
III: «Capítol III. Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris».

El ponents el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari 
Republicà anuncien la retirada de l’esmena 120.

De resultes de la recomanació de la Ponència al títol de la secció II, se suprimei-
xen els títols de totes les seccions del capítol III.

Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador

TEXT PRESENTAT

Article 20. Potestats d’inspecció i control
1. El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena ali-

mentària pel que fa al compliment de la present llei correspon als departaments 
competents en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, sostenibilitat, empresa, i sa-
lut pública, segons escaigui per raó de la matèria. Aquest control inclou la potestat 
inspectora sobre el compliment de totes les obligacions que estableix aquesta llei.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 121
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (27)
De modificació i supressió de l’article 20

Article 20 14. Inspecció i control
El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena alimentà-

ria pel que fa al compliment de la present llei correspon als organismes competents 
per raó de la matèria.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.
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3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 121 que consisteix a suprimir l’article.

TEXT PRESENTAT

Article 21. Principis generals del règim sancionador
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’aplica-
ció del règim sancionador regulat per aquest capítol, sense perjudici del règim esta-
blert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 122
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (28)
De supressió de l’article 21

Article 21. Principis generals del règim sancionador
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’aplica-
ció del règim sancionador regulat per aquest capítol, sense perjudici del règim esta-
blert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 122.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Infraccions
1. Són infraccions administratives en matèria de malbaratament tota acció o 

omissió tipificades en aquesta Llei, la comissió de les quals tingui lloc a Catalunya.
2. Les infraccions per l’incompliment del que estableix aquesta llei es classifi-

quen en molt greus, greus i lleus.
3. Són infraccions molt greus:
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a) La negativa absoluta i tota altra obstrucció de l’actuació dels serveis d’inspec-
ció i l’aportació de documentació amb informació falsa.

b) Les coaccions, agressions, amenaces o represàlies o qualsevol altra forma de 
pressió al personal al servei de les administracions públiques que tingui atribuïdes 
funcions d’inspecció o de control administratiu.

c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el 
termini de tres anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

4. Són infraccions greus:
a) No disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 

en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
b) Disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament Alimentari i no 

aplicar-ho o fer-ho de forma indeguda, així com falsejar la informació que conté.
c) La manca de mesurament i de publicació anual de la quantitat de residus ali-

mentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament.
d) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requeri-

da pels òrgans competents, per al compliment de les funcions d’informació, vigilàn-
cia, investigació, inspecció, tramitació i execució en les matèries a què es refereix 
aquesta llei, i subministrar informació inexacta o documentació falsa.

e) Destinar a residu productes amb data de consum preferent a aquelles superfí-
cies comercials superiors als 400m2.

f) La sobreproducció injustificada d’aliments.
g) Reincidir en una infracció lleu. Es considera reincidència la comissió, en el 

termini de tres anys, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

5. Són infraccions lleus:
a) L’existència d’errors, inexactituds, o la desactualització del Pla Estratègic de 

Lluita contra el Malbaratament alimentari, també pel que fa al mesurament de les 
quantitats de residus anuals generats, que tenen l’obligació de disposar els agents de 
la cadena alimentària.

b) No fer el desglossament de la part atribuïble al malbaratament, en el mesura-
ment anual de la quantitat de residus alimentaris que es generen i que s’ha de pu-
blicar.

c) No disposar d’elements que permetin endur-se a casa les restes de menjar em-
platats.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 123
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (29)
De modificació de l’article 22

Article 22 15. Infraccions
1. L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei constitueixen les 

infraccions administratives que es determinen a l’apartat següent.
2. Són infraccions en matèria de la gestió de residus:
a) L’exercici d’una activitat de producció, transformació i distribució d’aliments, 

al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les entitats d’iniciativa social, sen-
se disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, així 
com l’incompliment dels requisits que ha de contemplar aquest pla, la seva incorrec-
ta aplicació o el falsejament de les dades que s’hi contenen.

b) L’incompliment de l’obligació de mesurament de la quantitat de pèrdues i 
malbaratament alimentari que es generen així com la d’informar anualment sobre 
aquest aspecte.
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c) L’incompliment de l’obligació de recollir els residus alimentaris com a fracció 
orgànica per permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia prevista a l’article 5.

d) Dur a terme actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en 
condicions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar 
aquesta acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

3. Són infraccions en matèria de defensa de les persones consumidores i usuà-
ries:

a. No facilitar a la persona consumidora poder endur-se a casa la beguda i els 
aliments emplatats que no hagi consumit.

b. No informar a les cartes, els menús o al mateix establiment de forma visible i 
clara el que estableix l’apartat anterior.

c. No facilitar els envasos destinats al trasllat dels aliments d’acord amb els re-
quisits de l’article 7 b).

d. No admetre l’envàs que porti la persona consumidora.
4. Són infraccions en matèria de comerç:
a) Utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, contravenint el 

que estableix l’article 10.2 e) excepte quan hi hagi autorització expressa del donant.
5. Són infraccions en matèria de salut pública:
a) No realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació 

dels aliments.
b) No mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment
c) No disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, 

manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa 
al producte fresc.

d) Acceptar aliments que no provinguin d’operadors de la cadena alimentària le-
galment establerts o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.

Apartat 3
Addició de noves lletres
Esmena 124
GP Socialistes i Units per Avançar (38)
D’addició d’una nova lletra c bis) a l’apartat 3 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
3. Són infraccions molt greus:
[...]
c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el 

termini de tres anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

c bis) Les males pràctiques comercials que fomentin un malbaratament o unes 
pèrdues alimentàries en qualsevol sector de la cadena alimentària.

[...]

Esmena 125
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
D’addició d’un nou punt a l’article 22

22.3.b.bis) Comprar productes alimentaris mitjançant pràctiques comercials des-
lleials o contràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malba-
ratament alimentari al proveïdor.
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Esmena 126
GP de Ciutadans (16)
D’addició d’una nova lletra b.bis al punt 3 de l’article 22

22.3.b.bis) Comprar productes alimentaris mitjançant pràctiques comercials des-
lleials o contràries a les normes de la competència que indueixen o fomentin malba-
ratament alimentari al proveïdor.

Apartat 4
Lletra a)
Esmena 127
GP Socialistes i Units per Avançar (39)
De modificació de la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus:
a) No disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
[...]

Lletra b)
Esmena 128
GP Socialistes i Units per Avançar (40)
De modificació de la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus:
[...]
b) Disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries i no aplicar-ho o fer-ho de forma indeguda, així com falsejar la infor-
mació que conté.

[...]

Lletra c)
Esmena 129
GP Socialistes i Units per Avançar (41)
De supressió a la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus:
c) La manca de mesurament i de publicació anual de la quantitat de residus ali-

mentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament.
[...]

Lletra e)
Esmena 130
GP Socialistes i Units per Avançar (42)
De modificació de la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus:
e) No complir amb l’obligació de destinar aquells aliments que hagin superat 

la data de consum preferent a altres usos contemplats a l’article 13 d’aquesta llei, 
d’acord amb el que s’estableixi per via reglamentària.

[...]
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Apartat 5
Lletra a)
Esmena 131
GP Socialistes i Units per Avançar (43)
De modificació de la lletra a) de l’apartat 5 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
5. Són infraccions lleus:
a) L’existència d’errors, inexactituds, o la desactualització del Pla Estratègic de 

Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues Alimentàries, també pel que fa al mesu-
rament de les quantitats de residus anuals generats, que tenen l’obligació de disposar 
els agents de la cadena alimentària.

[...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 i 131 que consisteix a 
donar la redacció següent a article, que passa a ser l’article 14:

«Article 14. Infraccions
1. Les accions o omissions que contravinguin les obligacions establertes per 

aquesta llei tenen el caràcter d’infraccions administratives.
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
3. Són infraccions greus:
a) Dur a terme una activitat dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense disposar 

d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, o amb un pla 
que sigui defectuós, o bé no aplicar-lo.

b) No quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentaris o no informar-ne 
anualment.

c) No aplicar a les pèrdues i el malbaratament alimentaris la jerarquia de prio-
ritats contingudes en l’article 11.

d) No evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes 
per al consum o la valorització.

4. Són infraccions lleus:
a) No permetre al consumidor que s’endugui, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit.
b) No informar sobre la possibilitat d’endur-se els aliments no consumits, de ma-

nera clara i visible, al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
c) No facilitar envasos per al trasllat dels aliments no consumits, o no permetre 

fer-ho en envasos duts pel mateix consumidor.
d) No destinar els aliments que hagin superat la data de consum preferent als 

usos a què fa referència l’article 11, per l’ordre de preferència establert pel mateix 
article, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

e) Comprar productes alimentaris per mitjà de pràctiques comercials que el re-
glament de desplegament d’aquesta llei defineixi com a deslleials o que siguin con-
tràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malbaratament ali-
mentari al proveïdor.»

TEXT PRESENTAT

Article 23. Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 132
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (30)
De supressió de l’article 23

Article 23. Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 132.

TEXT PRESENTAT

Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les persones 

físiques o jurídiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió tipificades 
com a infracció per aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 133
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (31)
De supressió de l’article 24

Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les persones 

físiques o jurídiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió tipificades 
com a infracció per aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 133.

TEXT PRESENTAT

Article 25. Sancions aplicables
a. Les infraccions tipificades per aquesta llei tenen les sancions pecuniàries se-

güents:
b. Per la comissió d’infraccions molt greus: una sanció pecuniària de 10.001 i 

50.000 euros.
c. Per la comissió d’infraccions greus: una sanció pecuniària de 2.001 a 10.000 

euros.
d. Per la comissió d’infraccions lleus: una sanció pecuniària de 150 a 2.000 euros.
2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que esta-

bleix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i en funció de l’exis-
tència de perjudicis per a l’interès públic, del risc generat per a la salut, de la reper-
cussió social de la infracció, del benefici que hagi reportat a l’infractor la conducta 
sancionada i de la reincidència en la comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per resolució ferma.

3. El Govern ha de revisar i actualitzar quinquennalment les quanties de les san-
cions pecuniàries.

4. La imposició de les sancions pecuniàries en cap cas pot ser inferior en la seva 
quantia al benefici il·lícit obtingut per la comissió de les infraccions.
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5. En el supòsit que els infractors no compleixin les obligacions que se’ls impo-
sen com a sanció o que ho facin d’una manera incompleta, se’ls poden imposar mul-
tes coercitives amb la finalitat que compleixin íntegrament la sanció.

6. Les multes coercitives s’han d’imposar amb una periodicitat de tres mesos fins 
que es compleixi totalment la sanció, són independents de les sancions pecuniàries 
procedents com a sanció per la infracció comesa i compatibles amb aquestes, i no 
poden ésser superiors a 6.000 euros.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 134
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (32)
De modificació de l’article 25

Article 25 16. Sancions
1. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 2 tenen la consideració d’infrac-

cions greus excepte que per llur escassa quantia o entitat no mereixin aquesta qua-
lificació, cas en què tenen la consideració d’infraccions lleus, i seran sancionades 
d’acord amb el que s’estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

2. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 3 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus, i seran sancionades d’acord amb el que s’estableix a la llei 22/2010 de 
20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya.

3. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 4 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus d’acord amb el que s’estableix a l’article 72.1. b) de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, i seran sancionades de conformitat amb el que es 
preveu a la Llei esmentada.

4. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 5 tindran la consideració d’in-
fraccions lleus, greus o molt greus i seran sancionades d’acord amb els articles 67 
al 70 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i les previsions del Títol 
V de l’esmentada norma.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i l’esmena 134 que consisteix a donar la redacció següent a l’article, que passa 
a ser l’article 15: 

«Article 15. Sancions
1. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 9, s’imposen les sancions 

establertes per la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i per la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

2. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.3, s’imposen les san-
cions establertes pel text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.

3. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.a, b i c, s’imposen 
les sancions establertes per la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

4. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.d i e, s’imposen les 
sancions establertes per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.»

TEXT PRESENTAT

Article 26. Potestat sancionadora
La competència sobre la imposició i graduació de les sancions per la comissió 

d’infraccions molt greus, greus i lleus es determinaran al reglament de la present Llei.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 135
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (33)
De supressió de l’article 26

Article 26. Potestat sancionadora
La competència sobre la imposició i graduació de les sancions per la comissió 

d’infraccions molt greus, greus i lleus es determinaran al reglament de la present Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 135.

TEXT PRESENTAT

Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 

si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 136
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (34)
De supressió de l’article 27

Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 

si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 136.

TEXT PRESENTAT

Article 28. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 

cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

3. El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 
any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 137
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (35)
De supressió de l’article 28

Article 28. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 

cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

3. El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 
any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 137.

Títol del capítol IV

TEXT PRESENTAT

Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador

ESMENES PRESENTADES

Esmena 138
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (26)
De modificació del capítol IV

Capítol V. Règim sancionador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 138 amb la correcció tècnica de la 
numeració del capítol, que passa a ser el capítol IV.

Capítol IX. Bonificacions

TEXT PRESENTAT

Article 29. Bonificacions
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos:
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.
c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-

cials, per a l’aprofitament dels aliments.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 139
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (37)
De supressió de l’article 29

Article 29. Bonificacions
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos:
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.

Esmena 140
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
De supressió de l’article 29

Article 29. Bonificacions
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos:
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.
c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-

cials, per a l’aprofitament dels aliments.

Lletra a)
Esmena 141
GP Socialistes i Units per Avançar (44)
De modificació de la lletra a) de l’article 29

Article 29. Bonificacions
[...]
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social, sense ànim de lucre.
[...]

Addició de noves lletres
Esmena 142
GP Socialistes i Units per Avançar (45)
D’addició d’una nova lletra c bis) a l’article 29

Article 29. Bonificacions
[...]
c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-

cials, per a l’aprofitament dels aliments.
c bis) Facilitar l’espigolament

Esmena 143
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’una nova lletra d) a l’article 29

29.d) El foment de la realització de pràctiques que facilitin l’espigolament.
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Esmena 144
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’una nova lletra e) a l’article 29

29.e) L’aportació d’aliments, mitjançant l’autorització d’espigolar sense finalitats 
comercials destinades a reduir les pèrdues alimentàries.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 139 i 140.
El ponent del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar anuncia la reti-

rada de les esmenes 141 i 142.
La ponent del Grup Parlamentari de Ciutadans anuncia la retirada de les esme-

nes 143 i 144.

Títol del capítol V

TEXT PRESENTAT

Capítol IX. Bonificacions

ESMENES PRESENTADES

Esmena 145
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (36)
De supressió del capítol de bonificacions

Capítol IX. Bonificacions

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 145.

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d) a l’article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent:
««d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i 

amb les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbarata-
ment alimentari.»»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 146
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (38)
De supressió de la disposició addicional primera

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d) a l’article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent:
««d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i 

amb les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbarata– 
ment alimentari.»».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 146.
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De resultes de la recomanació de la Ponència a un text transaccional entre el 
text de la Proposició i l’esmena 166, de l’apartat de noves disposicions finals, aquest 
passa a ser la nova disposició addicional primera: «Disposició Addicional Primera. 
Funcions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació».

TEXT PRESENTAT

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent:

««e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics pro-
vinents del malbaratament alimentari.»»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 147
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (39)
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju– 

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent:

««e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics pro– 
vinents del malbaratament alimentari.»»

Esmena 148
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
De supressió i addició a la Disposició Addicional Segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent:

«e) Elaborar programes específics per la reutilització per reduir la generació de 
residus orgànics provinents del malbaratament alimentari d’aliments malbaratats en 
els diferents esglaons de la cadena alimentaria.«»»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 147 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició ad-
dicional: «Disposició Addicional Segona. Contingut del Pla estratègic de prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

El contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris, a què fa referència l’article 12.3, s’ha d’establir per reglament.»

TEXT PRESENTAT

Tercera. Termini d’elaboració
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla establert en l’article 14.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 149
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (40)
De supressió de la disposició addicional tercera

Tercera. Termini d’elaboració
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla establert en l’article 14.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 149 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició, que 
passa ser la disposició final tercera: «Disposició final tercera. Aprovació del pla es-
tratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malba-
ratament alimentaris, a què fa referència l’article 12, en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

TEXT PRESENTAT

Quarta. Avaluació del Pla català de lluita contra el malbaratament 
alimentari
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla, el Govern 

haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’article 
14.7 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per 
raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 150
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (41)
De supressió de la disposició addicional quarta

Quarta. Avaluació del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla, el Govern 

haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’article 
14.7 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per 
raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 150 forma part d’una transacció recomanada per la Ponència a l’article 14,  
conjuntament amb sengles esmenes presentades a aquell article, que consisteix a do-
nar una nova redacció a l’article, que passa a ser l’article 12: «Article 12. Pla estra-
tègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris [...]»

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats durant a terme acords o convenis de col·laboració amb les en-
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titats d’acció social i comunitària al territori, prioritzant aquelles que tenen com a 
finalitat el treball amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per a fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 151
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
De supressió a la Disposició Addicional Cinquena

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats durant a terme acords o convenis de col·laboració amb les en-
titats d’acció social i comunitària al territori, prioritzant aquelles que tenen com a 
finalitat el treball amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per a fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 151.

TEXT PRESENTAT

Sisena. Disposicions reglamentàries
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha 

d’aprovar el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 152
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (42)
De supressió de la disposició addicional sisena

Sisena. Disposicions reglamentàries
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha 

d’aprovar el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

Esmena 153
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (49)
De modificació de la disposició addicional sisena

Quarta. Desplegament reglamentari
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

les disposicions reglamentàries previstes en aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 152 i 153 que consisteix a donar la redacció següent a la dis-
posició, que passa a ser la disposició final cinquena: «Disposició Final Cinquena. 
Desplegament de la llei

El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 
d’aprovar el reglament que la desplegui.»
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TEXT PRESENTAT

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a:

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu-

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 154
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (43)
De supressió de la disposició addicional setena

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen– 
tari, pel que fa a:

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu– 

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Esmena 155
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
De modificació i supressió de la Disposició Addicional Setena

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats i empreses d’economia social i solidària i organit-

zacions sense ànim de lucre per realitzar l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o recol·lecció, condicionament o transformació del 

producte espigolat, prioritzant per a que el producte final vagi que ha d’anar a parar 
a les persones en situació d’exclusió social segueixi i compleixi amb totes les dispo-
sicions del paquet d’higiene i seguretat alimentària i de les normes de qualitat agro-
alimentària.

d.bis) Els aliments frescos donats i espigolats no es podran vendre a no ser que 
hi hagi una autorització expressa per part del productor o productora. El producte 
que hagi estat processat o transformat en algun d’altre, revaloritzant-ne el valor, es 
podrà comercialitzar en diferents canals sempre que hi hagi un impacte directe cap 
a les persones en situació de vulnerabilitat.
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e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desfavorits mitjançant plans d’ocu-
pació que complementin la tasca de l’espigolament.

h) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 
aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desfavorits i assegurar que disposin de totes les garanties la-
borals.

i) Les Guies de pràctiques correctes d’higiene per a l’espigolament i la transfor-
mació del producte espigolat.

Esmena 156
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
De modificació i supressió de la Disposició Addicional Setena

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre, a per la reduc-
ció del l’excedent malbaratament alimentari, pel que fa a:

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu-

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Esmena 157
GP de Ciutadans (19)
De modificació i addició de la disposició addicional setena

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de re-

gular l’espigolament sense finalitat comercial com a activitat complementària a la 
reducció de l’excedent alimentari, pel que fa a:

Lletra d)
Esmena 158
GP Socialistes i Units per Avançar (46)
De modificació de la lletra d) de la Disposició Addicional Setena

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a:

[...]
d) El producte fresc procedent de l’espigolament no es podrà vendre. En el cas 

de productes transformats, el Govern habilitarà autoritzacions especials per rein-
troduir-los en el circuit comercial mitjançant projectes d’iniciativa social i entitats 
sense ànim de lucre, que tinguin especial impacte entre els col·lectius de la ciutada-
nia més desafavorits.
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Esmena 159
GP de Ciutadans (20)
De supressió i addició de la lletra d) de la disposició addicional setena

d) Les condicions de venda recol·lecció, condicionament o transformació del 
producte espigolat, prioritzant per a que el producte final vagi que ha d’anar a parar 
a les persones en situació d’exclusió social segueixi i compleixi amb totes les dis-
posicions del paquet d’higiene i seguretat alimentària i de les normes de qualitat 
agroalimentària.

Lletra f)
Esmena 160
GP Socialistes i Units per Avançar (47)
De supressió de la lletra f ) de la Disposició Addicional Setena
Setena - Regulació de l’espigolament

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a:

[...]

f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 
aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Lletra g)
Esmena 161
GP de Ciutadans (22)
De supressió i addició de la lletra g) de la disposició addicional setena

g) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial As-
segurar que els aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que ge-
nerin ocupació entre els col·lectius més desafavorits disposin de totes les garanties 
laborals.

Addició de noves lletres
Esmena 162
GP de Ciutadans (21)
D’addició d’una nova lletra e) de la disposició addicional setena

e) Guies de pràctiques correctes d’higiene per a l’espigolament i la transformació 
del producte espigolat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 155, 157, 158, 159, 160, 162 i 168 i 171, presentades a l’apartat de 
noves disposicions finals, que consisteix a donar la redacció següent a la disposició 
final quarta: «Disposició Final Quarta. Regulació de l’espigolament

1. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 
de regular l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per 
a la prevenció de les pèrdues alimentàries.

2. La regulació a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure, com a mínim, els 
aspectes següents:

a) Els principis i l’objecte de la regulació de l’activitat d’espigolament.
b) Les condicions que han de complir les entitats i empreses d’economia social 

i solidària i organitzacions sense ànim de lucre per a dur a terme l’activitat d’espi-
golament.
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c) Els requisits del document pel qual els productors, la pagesia i les empreses 
donen el consentiment als espigoladors perquè duguin a terme l’activitat de l’espigo-
lament a l’explotació agrària.

d) Les condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat de recol·lecció, condicio-
nament o transformació del producte espigolat, perquè el producte final que es des-
tini a les persones en situació d’exclusió social compleixi totes les disposicions de la 
normativa de salut, higiene, seguretat i qualitat alimentàries.

e) La prohibició de la venda dels aliments espigolats, tant dels frescos com dels 
transformats.

f) La promoció de la inserció laboral dels col·lectius desfavorits per mitjà de 
plans d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament.

g) La concreció de la normativa sectorial en matèria de salut, higiene i seguretat 
alimentàries aplicable a l’activitat de l’espigolament.»

TEXT PRESENTAT

Vuitena. Regulació de la publicitat en relació a l’alimentació infantil
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i prè-

via aprovació del Consell Català de l’Alimentació, regularà la publicitat als mitjans 
de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual de productes i 
hàbits alimentaris, amb l’objectiu de retirar la publicitat de productes considerats no 
saludables per a una alimentació sana i equilibrada destinat als menors de 16 anys.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 163
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (44)
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Regulació de la publicitat en relació a l’alimentació infantil
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i prè– 

via aprovació del Consell Català de l’Alimentació, regularà la publicitat als mitjans 
de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual de productes i 
hàbits alimentaris, amb l’objectiu de retirar la publicitat de productes considerats no 
saludables per a una alimentació sana i equilibrada destinat als menors de 16 anys.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 164
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (45)
D’addició d’una disposició addicional primera

Primera. Foment d’instruments econòmics
El govern de Catalunya, a partir de l’entrada en vigor de la present llei, ha de 

promoure instruments econòmics per fomentar la prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari. Especialment es prioritzaran les línies d’ajuts que fomentin 
l’economia circular, la prevenció de residus, la cooperació i innovació, la millora 
de la competitivitat de les indústries agroalimentàries, el foment de les inversions 
relatives a la mitigació canvi climàtic per un ús més eficient en la transformació 
d’aliments, la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per 
finalitats socials.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 163.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-

posició i l’esmena 164 que consisteix a donar la redacció a la següent a la disposició 
final segona:
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«Disposició Final Segona. Foment d’instruments econòmics
El Govern, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de promoure instruments 

econòmics per a fomentar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimenta-
ris, prioritzant les línies d’ajuts financers que fomentin l’economia circular, la pre-
venció de residus, la cooperació i innovació, la millora de la competitivitat de les in-
dústries agroalimentàries, el foment de les inversions per a mitigar el canvi climàtic, 
la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per a finalitats 
socials.»

Disposicions finals

TEXT PRESENTAT

Primera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a donar la 
redacció següent a la disposició, que passa a ser la disposició final setena: «Disposi-
ció Final Setena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a l’esmena 167, a l’apartat de noves 
disposicions finals, s’incorpora una nova disposició, que passa a ser la disposició fi-
nal primera: «Disposició Final Primera. Modificació de la Llei 9/2004[...]».

TEXT PRESENTAT

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 165
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (46)
De supressió de la disposició final segona

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 165 que consisteix a donar la redacció següent a disposició, que 



BOPC 545
17 de febrer de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 70

passa a ser la disposició final sisena: «Disposició Final Sisena. Disposicions amb 
augment de crèdits o disminució d’ingressos

Els preceptes que eventualment comportin despeses amb càrrec als pressupostos 
de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entra-
da en vigor de la present llei.»

De resultes de la recomanació de la Ponència a l’esmena 164, a l’apartat de noves 
disposicions addicionals, s’incorpora una nova disposició, que passa a ser la dispo-
sició final segona: «Disposició Final Segona. Foment d’instruments econòmics[...]».

Addició de noves disposicions finals
Esmena 166
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (47)
D’addició d’una disposició final segona

Segona. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
El DARP, com a Departament competent en matèria d’alimentació i regulador 

de la cadena alimentària, te funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament i l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i 
exercir el control i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 167
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (48)
D’addició d’una disposició final tercera

Tercera. Agència Catalana del Consum
S’addiciona una lletra q) a l’article 3 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de 

creació de l’Agència Catalana del Consum amb el contingut següent:
q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació en relació amb 

l’aprofitament dels aliments i la prevenció del malbaratament alimentari.

Esmena 168
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (50)
D’addició d’una disposició final cinquena

Cinquena. Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
El contingut del Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 

previst a l’article 6 1. a) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter reglamen-
tari.

Esmena 169
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (51)
D’addició d’una disposició final sisena

Sisena. Mesura i informació anual de la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari

La mesura i informació anual sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament ali-
mentari prevista a l’article 6 1. b) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter 
reglamentari.

Esmena 170
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (52)
D’addició d’una disposició final setena

Setena. Sistema d’informació de dades de pèrdues i malbaratament alimentari
La creació d’un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades de pèrdues 

i malbaratament alimentari prevista a l’article 8 b) s’ha d’establir mitjançant una 
norma de caràcter reglamentari.
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Esmena 171
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (53)
D’addició d’una disposició final vuitena

Vuitena. Regulació de l’espigolament
Les actuacions d’espigolament previstes a l’article 12 s’han d’establir mitjançant 

una norma de caràcter reglamentari.

Esmena 172
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (54)
D’addició d’una disposició final novena

Novena. Modificació de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser-
veis socials.

L’apartat e) de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis so-
cials, queda redactat de la següent manera:

«Article 97 Infraccions greus
Són infraccions greus:
[...].
e) No respectar les condicions econòmiques de la prestació del servei quan com-

porti l’incompliment d’obligacions o prohibicions establertes per llei o disposició 
reglamentària

[...]»

Esmena 173
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (55)
D’addició d’una disposició final desena

Desena. Desplegament i execució en matèria de serveis socials
Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent en 

matèria de serveis socials perquè dictin les disposicions necessàries per a desplegar 
i executar aquesta llei i perquè adoptin les mesures pertinents amb la mateixa fina-
litat, en tot allò que faci referència a la prestació de serveis socials de distribució 
d’aliments.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 166 que consisteix a donar la redacció a la següent a la disposició 
addicional primera amb la redacció següent: «Primera. Funcions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a depar-
tament competent en matèria d’alimentació i regulador de la cadena alimentària, 
té funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i 
l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i d’exercir-ne el con-
trol i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i l’esmena 167 que consisteix a donar la redacció a la següent a la disposició 
final primera: «Disposició Final Primera. Modificació de la Llei 9/2004.

S’afegeix una lletra, la q, a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2004, del 24 de 
desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum, amb el text següent:

«q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació amb relació 
a l’aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris.»

Les esmenes 168 i 171 formen part d’una transacció recomanada per la Ponència 
a la disposició addicional setena, conjuntament amb sengles esmenes presentades a 
aquella disposició, que consisteix a donar la redacció següent a la disposició final 
quarta: «Disposició Final Quarta. Regulació de l’espigolament[...]».
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Les esmenes 169 i 170 formen part d’una transacció recomanada per la Ponència 
a l’article 9, conjuntament amb sengles esmenes presentades a aquell article i les es-
menes 105 i 106, a l’article 15, que consisteix a donar una nova redacció a l’article 
7: «Article 7. Obligacions de l’Administració pública[...]».

De resultes de la recomanació de la Ponència:
– a la disposició addicional tercera s’incorpora una nova disposició final tercera: 

«Disposició Final Tercera. Aprovació del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentaris[...]»

– a la disposició addicional sisena s’incorpora una nova disposició final cinque-
na: «Disposició Final Cinquena. Desplegament de la llei[...]»

– a la disposició final segona, s’incorpora una nova disposició final sisena: «Dis-
posició Final Sisena. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingres-
sos[...]»

Els ponents del Grup parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup parlamen-
tari Republicà anuncien la retirada de les esmenes 172 i 173.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 

tota la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el 
manifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i em-
preses del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma 
de l’Aprofitament dels Aliments. I és que, només amb la meitat de les pèrdues ali-
mentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.

Segons la FAO, al món es perden 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. 
L’ONU calcula que un terç dels aliments produïts es perden del camp fins al con-
sum final.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 
262.471 tones l’any. Això suposava que a cada català li pertocava un malbaratament 
de 35 kg de menjar anualment. Però la xifra puja a 750.000 tones si al malbarata-
ment de les llars, comerços i restauració se li afegia el que es donava a l’agricultura, 
indústria agroalimentària i a la distribució a l’engròs.

Pel que fa a l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, 
l’anomenada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 36% del pes 
dels residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és 
molt rellevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt 
la gestió dels residus.

D’aquest 36%, un 4% correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 32% 
correspon a restes alimentaris, l’anomenada fracció orgànica de residus municipals 
(FORM). Una bona part d’aquests restes alimentaris són simplement menjar comes-
tible desaprofitat.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus mu-
nicipals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels aliments 
podria reduir un 6,3% els residus municipals, que al capdavall es podria llegir com 
el potencial de prevenció de residus atribuïble als residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de 
terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.
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En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud 
per part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i con-
cebre les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present 
iniciativa legislativa.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (article 144.1.e. EAC). Així mateix, 
certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusiva que 
té la Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector alimentari 
(article 116.1.a.) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat 
relacionats amb l’activitat comercial (article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Autonomia, 
tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, que l’Estatut 
li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment d’autoritza-
cions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràc-
ter comercial.

Finalment, pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres 
capítols. En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, 
l’objecte i finalitat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els 
subjectes que resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i deures dels destinataris 
de la lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenciació entre els drets 
i deures de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social.

El Capítol III regula la necessitat que el Govern elabori un Pla Català de lluita 
contra el malbaratament alimentari. Pla que ha de marcar les línies principals en 
les quals tots els agents afectats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de 
diàleg, de compartir informació i coordinar propostes, així com el foment de mesu-
res de suport en l’aprofitament alimentari.

Finalment aquesta proposició de llei consta de vuit disposicions addicionals i 
dues de finals.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 174
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius:
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 

tota la població que passa gana al món». Aquesta és la conclusió a què arriba el ma-
nifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i empreses 
del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma Aprofi-
tem els Aliments referint-se a les pèrdues i el malbaratament alimentari.

El manifest subratlla com els models predominants de producció, aprovisiona-
ment, distribució i consum d’aliments actuals són incapaços de resoldre els proble-
mes de seguretat i de sobirania alimentària de la població mundial. Gairebé 900 
milions de persones pateixen una dieta insuficient i pobra, mentre un terç del primer 
món pateix obesitat per causa d’una ingesta excessiva o inadequada.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a bens bàsics 
sinó com a mercaderies transaccionals en contextos de relacions desiguals entre els 
agents de la cadena alimentària que porten a la sobreproducció i a la ineficiència 
en l’assignació de recursos i en l’establiment de preus. En aquest context, les pràcti-
ques comercials deslleials entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han 
identificat com una de les principals causes de generació de pèrdues i malbarata-
ment alimentari.
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Quan parlem d’aliments, estem parlant de moltes persones que treballen al llarg 
de tota la cadena alimentària i a tot el territori, per a que els aliments arribin cada 
dia a la nostra taula i estem parlant d’un sector fonamental per a l’economia del 
nostre país i uns dels principals generadors de llocs de treball. És per això que ali-
mentar-se va mes enllà de ser una necessitat. Els aliments ens proporcionen plaer 
i generen espais per a les relacions socials, són font de riquesa i contribueixen a la 
fixació de població al territori. Els aliments són molt valuosos i per això cal promou-
re’n el seu aprofitament.

La pèrdua i el malbaratament d’aliments s’esdevé en totes les etapes de la cadena 
alimentària i és un fenomen que afebleix l’economia, fa menys competitives les em-
preses, encareix la despesa de les llars i obliga els poders públics a destinar recursos 
per gestionar els aliments excedentaris que s’haguessin pogut aprofitar.

Els efectes ambientals de les pèrdues i el malbaratament alimentari es concreten 
en la reducció de terres fèrtils disponibles, en la pèrdua de diversitat biològica, en 
l’abús en l’ús d’aigua potable i energia, en l’increment de la generació de residus i 
en la contribució al canvi climàtic.

Les pèrdues i el malbaratament alimentari també tenen conseqüències en l’àm-
bit social. La crisi econòmica dels darrers anys, que ha aprofundit les desigualtats 
socials i ha dificultat o impedit l’accés a una feina digna i a l’habitatge a una part 
important de la població, ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres or-
ganitzacions sense ànim de lucre a treballar per a la garantia alimentària d’aquestes 
persones. Si bé pèrdues i malbaratament alimentari i pobresa són àmbits diferen-
ciats, aquestes entitats han jugat un paper fonamental en la redistribució d’aliments 
excedentaris amb uns plantejaments que evolucionen cap a models de major impli-
cació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció sociolaboral basades 
en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO), al món es perden o malbaraten 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. La 
FAO calcula que un terç dels aliments produïts es perden o malbaraten al llarg de la 
cadena alimentària, des de la producció primària fins al consum final (FAO, 2011).

A la Unió Europea, es generen anualment al voltant de 88 milions de tones de 
malbaratament alimentari amb un cost estimat de 143.000 milions d’euros (FUSI-
ONS, 2016).

Segons la Diagnosi del Malbaratament alimentari a Catalunya (ARC i UAB 
2012) per a l’any 2010, el malbaratament alimentari va ser de 262.471 tones l’any a 
la restauració, els comerços al detall i les llars, el que correspondria a 34,9 kg per 
habitant i any. La xifra seria superior si es consideressin les baules de la producció 
primària, la indústria agroalimentària i la distribució a l’engròs.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants (ARC i UAB 2012). Això equival a dir que 25,5 
dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un volum que serviria per 
alimentar més de mig milió de persones durant un any.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, 
la distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees 
de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Cata-
lunya (ARC i UAB 2012).

En termes econòmics, aquest malbaratament alimentari equival a llençar 841 
milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mig dels aliments a Espanya (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2010).

Una vegada evitada al màxim la generació de residus orgànics, cal fomentar el 
seu ús com a recurs, impulsant la recollida selectiva per a permetre la seva valorit-
zació, minimitzant i evitant l’abocament de residus biodegradables en dipòsits con-
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trolats en un model de foment de l’economia circular que inclou l’adequada gestió 
d’aquests residus en el cicle alimentari.

La fracció orgànica representa el 37,3% del pes dels residus municipals generats 
a Catalunya (ARC, 2014), segons l’estimació calculada a partir de l’anomenada bos-
sa tipus. És la porció més gran en termes quantitatius i és molt rellevant qualitati-
vament, ja que barrejada amb altres fraccions, dificulta molt la gestió dels residus.

D’aquest 37,3%, un 7,65% correspon a la fracció vegetal i, la part principal, el 
29,6% correspon a residus alimentaris. Una part d’aquests residus alimentaris són 
menjar que es podria haver consumit.

S’estima que a Catalunya es generen de l’ordre de 1.140.000 tones anuals de resi-
dus alimentaris corresponents a les recollides de residus municipals (ARC, 2017), de 
les quals, aproximadament un terç es recullen selectivament per a la seva valoritza-
ció com a recurs (compost i biogàs), però els altres dos terços encara es mantenen 
barrejats amb altres fraccions i són gestionats en plantes incineradores o dipòsits 
controlats.

S’estima que el 6,3% del total de residus municipals de Catalunya són aliments 
malbaratats (ARC i UAB, 2012). Un ús eficient dels aliments i la conseqüent pre-
venció del malbaratament alimentari també contribuirien a reduir la generació de 
residus municipals.

La prevenció de residus alimentaris i la reutilització de matèries primeres que 
actualment s’eliminen com a residus és part integrant del paquet d’economia circu-
lar de la Comissió Europea per estimular la transició d’Europa cap a una economia 
circular.

Dins del paquet d’economia circular, la Directiva 2018/851/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre els residus obliga els Estats membres a elaborar programes de 
prevenció de residus i a implantar mesures per reduir la generació de residus ali-
mentaris en la producció primària, en la transformació i la fabricació, la venda mi-
norista i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis alimentaris, 
així com a les llars, dins del compromís de la UE i els països de la UE de complir 
l’objectiu de desenvolupament sostenible 12.3 de reduir a la meitat els residus d’ali-
ments per habitant a nivell minorista i de consumidors el 2030 i reduir les pèrdues 
d’aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament d’aliments.

En l’àmbit català, és pertinent crear una normativa que impliqui tots els agents 
de la cadena alimentària en la prevenció de les pèrdues i el residus alimentaris i, en 
particular, del malbaratament recuperant el valor dels aliments, promovent l’aprofi-
tament dels aliments i concebent les restes alimentàries com un recurs, quantificant 
els aliments descartats i posant en marxa actuacions que incideixin en les causes i 
aportin resultats de millora.

Amb aquesta llei es persegueixen, bàsicament, quatre finalitats. En primer lloc, 
aconseguir la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya, 
impulsant la transició cap a un sistema alimentari fonamentat en el reconeixement 
del valor dels aliments i el dret a una alimentació suficient, saludable, nutritiva, ba-
sat en l’economia circular i en l’eficiència en l’ús dels recursos, en la prevenció i en 
l’aprofitament dels aliments. En segon lloc, promoure la sensibilització, correspon-
sabilitat i implicació de tots els agents de la cadena alimentària promovent relacions 
equitatives i mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques cata-
lanes, els agents econòmics, els agents socials i la població i impulsant l’acció per la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament. En tercer lloc, impulsar l’emprenedoria 
econòmica, ambiental i social en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament com 
a eina per a la creació d’ocupació i de riquesa contribuint a la inclusió i a la reduc-
ció de les desigualtats socials. En quart lloc, fomentar la investigació i la creació 
de coneixement així com l’aplicació accions innovadores i bones pràctiques com a 
eines de treball per assolir els objectius d’aquesta llei.
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Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (article 144.1e EAC). Així mateix, certs 
aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusives que té la 
Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector agroalimentari 
(article 116.1.a) i a l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, en els termes 
previstos per l’article 121.1 de l’Estatut, tot respectant el principi d’autonomia local 
i les competències pròpies que l’Estatut confereix als governs locals en relació a la 
regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats eco-
nòmiques previstes a l’article 84.2.i.

També cal tenir en compte les competències exclusives que la Generalitat ostenta 
en matèria de consum, en virtut de l’article 123 EAC, i de manera especial, la re-
gulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris, així com el desple-
gament dels drets dels previstos a l’article 28 de l’Estatut, en relació a les persones 
consumidores i usuàries.

També aborda la competència exclusiva que te la Generalitat en matèria de ser-
veis socials d’acord amb el que estableix l’article 166 EAC, així com la seva relació 
amb els serveis de distribució d’aliments previst a la Cartera de Serveis Socials, amb 
l’objecte d’assegurar una alimentació bàsica i l’atenció social. Pel que fa a l’estruc-
tura, aquesta proposició de llei consta de cinc capítols.

En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, l’ob-
jecte de la mateixa, les definicions, principis rectors en la qual s’inspira, així com 
els agents de la cadena alimentària que hi resten subjecte i la jerarquia de gestió 
que estableix les prioritats d’actuació de gestió de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació en els drets i obligacions, fent una di-
ferenciació de les obligacions de les empreses alimentàries, les obligacions especí-
fiques de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, les obligacions de les 
administracions públiques, els drets de les persones consumidores i els drets i obli-
gacions específiques de les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense 
ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments.

El Capítol III s’estableixen les mesures de suport i foment de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari per tal de fomentar l’aprofitament alimen-
tari i conscienciar dels efectes de les pèrdues i el malbaratament dels aliments. En 
aquest capítol també es regula l’Espigolament.

El Capítol IV regula la necessitat que el Govern, a través del Consell Català de 
l’Alimentació, elabori un Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari. Pla que ha de marcar les línies principals en les que tots els agents 
implicats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de diàleg, de compar-
tir informació i coordinar propostes, així com el foment de mesures de suport en la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que són l’objectiu de la llei.

El Capítol V, estableix el règim sancionador en el cas de que no es compleixin les 
obligacions establertes al capítol II.

Finalment, aquesta proposició de llei consta d’una disposició addicional i deu 
disposicions finals.

Esmena 175
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació de l’Exposició de motius

Exposició de motius
Segons la FAO, s’estima que un terç de tots els aliments produïts a nivell mun-

dial es perden o malbaraten. Gairebé mil milions de persones al món passen gana i 
els governs, les organitzacions internacionals, el sector privat i la societat civil han 
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d’implementar accions dirigides a frenar aquesta inacceptable situació. La pèrdua i 
el malbaratament alimentari tenen conseqüències socials, mediambientals i econò-
miques de forma directe, i cal abordar l’arrel del problema.

La pèrdua d’aliments fa referència a qualsevol aliment que es perd en la cadena 
de subministrament entre el productor i el mercat provocat, entre d’altres factors, 
per problemes previs a la collita (plagues, problemes de recol·lecció, emmagatzemat-
ge, empaquetat o transport), manca d’infraestructures o mecanismes legals, o pels 
propis mercats.

Per altra banda, el malbaratament d’aliments fa referència a l’ús alternatiu, no 
alimentari, d’aliments segurs i nutritius per al consum humà que es produeixen en 
tota la cadena alimentària.

Nacions Unides ha inclòs dins els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 la reducció del malbaratament d’aliments.

La Unió Europea, per la seva banda, ha intervingut també sobre aquesta pro-
blemàtica. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 
de maig de 2018 per la que es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, 
estableix mesures destinades a protegir el medi ambient i la salut humana mitjan-
çant la prevenció o la reducció de residus, obligant els Estats membres a dissenyar 
programes nacionals específics en aquest àmbit.

La Comissió Europea ha posat les bases per a l’elaboració d’un pla d’acció de 
reducció del malbaratament que ha estat recollit en el paquet sobre economia cir-
cular de l’any 2015, per tal de reforçar la implantació de la jerarquia en la gestió de 
residus des d’una òptica de prevenció i reciclatge, entenent els residus com a nous 
recursos.

Dins d’aquest context neix el projecte Interreg Europe Ecowaste4food, amb la 
finalitat de recolzar i assessorar els diferents territoris dels Estats membres en la re-
ducció del malbaratament d’aliments al llarg de tota la cadena alimentària, mitjan-
çant la incorporació d’estratègies eco-innovadores a les polítiques locals, regionals, 
estatals i comunitàries.

Així, a França, des de febrer de 2016 es prohibeix per llei que els supermercats 
tirin menjar i existeix l’obligació de donar els excedents a ONG i bancs d’aliments. 
Gràcies a aquestes mesures s’han donat fins a 10 milions de racions de menjar.

A Itàlia, on s’ha multiplicat per 12 la donació d’aliments en 10 anys, les mesures 
adoptades han posat el focus en els avantatges fiscals de les donacions, en rebaixar 
l’IVA, i en la reducció de les traves burocràtiques als supermercats que donin ali-
ments. Finalment, a Gran Bretanya les cadenes de supermercats han de fer pública 
la quantitat de menjar que tiren.

A Espanya, s’han presentat diverses iniciatives parlamentàries en relació al mal-
baratament alimentari: una Proposició no de llei sobre mesures per a combatre el 
balafiament alimentari, sobre l’IVA aplicat a la donació d’aliments i una proposi-
ció de llei per a promoure i facilitar la donació d’aliments. Aquestes tres mesures 
legislatives aprovades o en curs es completen amb l’estratègia «Més aliments, menys 
desaprofitaments» que desenvolupa, des de l’any 2013, el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i que des de desembre de 2017 ha iniciat la seva 
segona etapa, 2017-2020.

Per altra banda, algunes comunitats autònomes també han legislat sobre aquesta 
matèria, si més no, en àmbits complementaris.

La Comunitat de les Illes Balears, mitjançant el seu projecte de llei de residus 
i sòls contaminants especifica que els establiments d’hostaleria hauran de facilitar 
les restes d’aliments no consumits pels clients, i obliga a botigues i punts de venda a 
no llençar aliments en bon estat i afavorir que el menjar cuinat en equipaments com 
menjadors escolars, hospitals, residències i altres grans grups poden ser donats a 
entitats socials o privades.
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En el cas de la Comunitat d’Astúries, es va aprovar una proposició no de llei amb 
l’objectiu de reduir el volum dels aliments de residus al 50%, i que estableixi un pla 
per facilitar la donació d’aliments a través d’entitats socials.

Un darrer exemple és el de la Comunitat de Castella La Manxa, que ha elaborat 
una llei d’Economia Circular que inclou aspectes relacionats amb la reducció del 
malbaratament alimentari.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 
262.471 tones l’any. Això suposa que a cada català li pertoca un malbaratament de 
35 kg de menjar anualment. Però la xifra puja a 750.000 tones si al malbaratament 
de les llars, comerços i restauració se li afegia el que es donava a l’agricultura, in-
dústria agroalimentària i a la distribució a l’engròs.

«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 
tota la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el 
manifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i em-
preses del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma 
de l’Aprofitament dels Aliments. I és que, només amb la meitat de les pèrdues ali-
mentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.

Catalunya ha treballat des de fa anys en la reducció de les pèrdues i el malba-
ratament alimentari i en un major aprofitament dels aliments mitjançant propostes 
molt diverses impulsades des tos els sectors, amb la voluntat de recuperar el valor 
els aliments i posar fre al malbaratament, més concretament per aconseguir siste-
mes de producció i consum dels aliments més sostenibles, l’accés universal a una ali-
mentació segura, nutritiva i saludable, la voluntat de generar oportunitats laborals 
i de reduir les desigualtats o de crear, a través de la innovació, noves oportunitats 
de negoci.

Recentment, el Govern de Catalunya, amb la col·laboració d’un ampli teixit so-
cial i sota el paraigües de la seva contribució i participació al projecte europeu In-
terreg Europe Ecowaste4food, del que Catalunya és una de les set regions d’Europa 
sòcies del projecte, s’ha presentat el Pla d’acció per a la prevenció del malbarata-
ment alimentari a Catalunya (2019-2020) amb l’objectiu de reduir el malbaratament 
alimentari a Catalunya, posant en valor els aliments, potenciant la prevenció en ori-
gen i incrementant-ne l’aprofitament, impulsant un marc de treball comú per a totes 
les actuacions que es duen a terme des de tots els sectors de la cadena alimentària 
a partir d’un model de governança en xarxa.

Pel que fa a l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, 
l’anomenada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 36% del pes 
dels residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és 
molt rellevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt 
la gestió dels residus.

D’aquest 36%, un 4 % correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 32% 
correspon a restes alimentaris, l’anomenada fracció orgànica de residus municipals 
(FORM). Una bona part d’aquests restes alimentaris són simplement menjar comes-
tible desaprofitat.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus muni-
cipals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels aliments 
podria reduir un 6,3% els residus municipals, que al capdavall es podria llegir com 
el potencial de prevenció de residus atribuïble als residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, 
la distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees 
de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Cata-
lunya.
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En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud 
per part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i con-
cebre les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present 
iniciativa legislativa.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (Article 144.1.e. EAC). Així mateix, 
certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusiva que 
té la Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector alimentari 
(Article 116.1.a.) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de quali-
tat relacionats amb l’activitat comercial (Article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Auto-
nomia, tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, que 
l’Estatut li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les 
de caràcter comercial.

Finalment, pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres 
capítols. En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, 
l’objecte i finalitat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els 
subjectes que resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i deures dels destinataris 
de la lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenciació entre els drets 
i deures de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social.

El Capítol III regula la necessitat que el Govern elabori un Pla Estratègic de 
Lluita contra el Malbaratament alimentari. Pla que ha de marcar les línies prin-
cipals en les quals tots els agents afectats en aquesta lluita puguin trobar un marc 
constant de diàleg, de compartir informació i coordinar propostes, així com el fo-
ment de mesures de suport en l’aprofitament alimentari.

Finalment aquesta proposició de llei consta de vuit disposicions addicionals i 
dues de finals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Pro-
posició i les esmenes 174 i 175 que consisteix a donar la redacció següent a l’expo-
sició de motius: «El malbaratament alimentari és un problema que en els darrers 
anys ha adquirit molta rellevància tant en l’àmbit polític com en el social. S’ha in-
crementat la consciència social sobre el fet que s’ha de lluitar contra les pèrdues i 
el malbaratament d’aliments que es generen al llarg de la cadena alimentària. Els 
models predominants de producció, transformació, distribució i consum d’aliments 
són incapaços de resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la 
població mundial. La dieta de gairebé nou-cents milions de persones és insuficient 
i pobra, mentre un terç del primer món pateix obesitat a causa d’una ingesta exces-
siva o inadequada. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura 
i l’Alimentació (FAO), s’estima que un terç de tots els aliments produïts en l’àmbit 
mundial es perden o es malbaraten.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a béns bàsics, 
sinó com a mercaderies en contextos de relacions desiguals entre els agents alimen-
taris que condueixen a una sobreproducció i a la ineficiència en l’assignació de re-
cursos i la fixació de preus. En aquest context, les pràctiques comercials deslleials 
entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han identificat com una de les 
principals causes de generació de pèrdues i malbaratament alimentaris. Però, en la 
mesura que aquestes pràctiques es manifesten en les relacions comercials d’aquests 
agents, són regulades per la Llei de l’Estat 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a 
millorar el funcionament de la cadena alimentària. Aquesta norma regula amb ca-
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ràcter bàsic el règim de contractació dels contractes alimentaris, prohibeix determi-
nades pràctiques comercials que considera abusives i estableix un règim sanciona-
dor propi aplicable a les empreses que, per mitjà d’aquestes pràctiques, distorsionen 
el correcte funcionament de la cadena alimentària.

Les pèrdues i el malbaratament alimentaris afebleixen l’economia, fan menys 
competitives les empreses, augmenten la despesa de la llar i obliguen l’Administra-
ció a destinar recursos per a gestionar els bioresidus. A més, tenen com a efectes 
la reducció de les terres fèrtils disponibles, la pèrdua de la diversitat biològica, 
l’excés d’ús d’aigua potable i energia i l’increment de la generació de residus, i són 
una de les causes del canvi climàtic. També tenen efectes en l’àmbit social. La crisi 
econòmica ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres organitzacions 
sense ànim de lucre a treballar per la garantia alimentària de tota la població. Si 
bé pèrdues i malbaratament alimentaris i pobresa són àmbits diferenciats, aques-
tes entitats han representat un paper fonamental en la redistribució alimentària, 
amb nous models de major implicació de les persones beneficiàries i de propostes 
de reinserció sociolaboral basades en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels 
recursos.

Cada any a la Unió Europea es malbaraten uns vuitanta-vuit milions de tones 
d’aliments, i es preveu que aquesta xifra augmentarà exponencialment si no s’adop-
ten mesures preventives. Els costos del malbaratament són de tipus econòmic i me-
diambiental i afecten els consumidors, els agents de la cadena alimentària i les enti-
tats d’iniciativa social. A més, el cost mediambiental repercuteix en el conjunt de la 
societat, principalment per mitjà de la creixent escassedat de recursos i els efectes 
sobre el canvi climàtic. El principal objectiu és, per aquesta raó, la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris per a evitar que la sobreproducció o els ex-
cedents alimentaris es converteixin en residus.

En un estudi publicat el 2013, l’Agència de Residus de Catalunya quantifica les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, n’identifica les causes i planteja propostes 
d’actuació per a reduir-los. Les principals conclusions són que a Catalunya es mal-
baraten anualment més de 260.000 tones d’aliments, que corresponen al 7% del que 
adquireixen les famílies, els restaurants i els comerços i que equivalen a trenta-cinc 
quilos d’aliments per càpita. La major part de les pèrdues i el malbaratament (el 
58%) es produeix a les llars, seguit dels supermercats (16%), l’hostaleria (12%), el 
comerç minorista (9%), els serveis d’àpats (4%) i els mercats municipals (1%). En 
l’àmbit domèstic, les principals causes que influeixen en les pèrdues i el malbarata-
ment alimentaris són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca 
planificació de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d’emma-
gatzematge, la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent, i els for-
mats de les racions que es poden adquirir en els supermercats.

En l’àmbit europeu no existeix una normativa harmonitzada en aquesta matèria: 
tot i que hi ha hagut nombrosos intents per a legislar-la, només s’ha aconseguit es-
tablir algunes mesures en política agrícola comuna, com ara la supressió de les sub-
vencions a l’exportació, que probablement ha ajudat a prevenir una sobreproducció, 
o el programa de consum de fruita i llet impulsat a les escoles per a fomentar bons 
hàbits alimentaris entre els nens i els joves, que pot anar acompanyat de mesures 
educatives que fomentin la prevenció del malbaratament alimentari. Ara bé, sí que 
existeix un document que pot actuar com a marc orientador en la matèria, la Reso-
lució del 19 de gener de 2012 del Parlament Europeu sobre com evitar el malbara-
tament d’aliments: estratègies per a millorar l’eficiència de la cadena alimentària a 
la Unió Europea, que indica que la lluita contra el malbaratament alimentari s’ha 
de convertir en una prioritat en l’àmbit europeu.

La present llei no pot incloure mesures en l’àmbit de la política agrícola comu-
na, la política pesquera o la de seguretat alimentària, ja que queden fora de l’abast 
de les competències de la Generalitat. No obstant això, pretén conscienciar sobre 
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el problema del malbaratament alimentari i habilitar algunes eines que en facin 
possible la prevenció, amb l’aplicació de la jerarquia de prioritats que inspira la 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 
2008, sobre els residus, i promoure mesures que incentivin la reducció del malba-
ratament com, per exemple, l’establiment d’acords entre empreses distribuïdores i 
entitats d’iniciativa social.

Les definicions de la Llei respecten els conceptes aplicables de conformitat amb 
la Directiva 98/83, del 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües 
destinades al consum humà; la Directiva 2008/98/CE sobre els residus ja citada, 
modificada per la Directiva 2018/851, del 30 de maig; el Reglament 178/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener de 2002, pel qual s’establei-
xen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària; el Reglament 
1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2011, sobre la 
informació alimentària facilitada al consumidor; la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, 
de serveis socials, i el Reglament 651/2014 de la Comissió, del 17 de juny de 2014, 
pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat 
interior.

Així mateix, s’estableixen les obligacions dels diferents agents que intervenen en 
la cadena alimentària per a complir els objectius fixats per la Llei amb una voluntat 
clarament preventiva que pretén, des de l’administració competent, promoure i fer 
divulgació, de manera preferent, de bones pràctiques i accions de sensibilització i 
l’elaboració d’estudis per a conèixer la quantificació, les causes i el moment en què 
es produeixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Des del punt de vista de l’Administració, es vol promoure l’elaboració d’estudis 
per a conèixer la quantificació, el procés, el lloc i les causes de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris; treballar en el disseny d’indicadors d’avaluació; elaborar i 
difondre guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d’ali-
ments dels agents de la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d’informació 
dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; 
desenvolupar la col·laboració amb els bancs d’aliments i altres entitats d’iniciativa 
social; fomentar els canals curts de comercialització; fomentar les auditories sec-
torials o d’empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin 
millorar l’eficiència en l’aprofitament d’aliments.

La llei consta de quinze articles, dividits en quatre capítols. El capítol I, «Dispo-
sicions generals», incorpora l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i les definicions 
dels conceptes. El capítol II, «Obligacions dels agents», estableix les obligacions de 
les empreses alimentàries, de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, 
de les entitats d’iniciativa social i de la mateixa Administració pública i del sector 
públic. El capítol III, «Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris», es-
tableix mesures de suport i foment del Govern per a prevenir el malbaratament ali-
mentari. El capítol IV és el règim sancionador. Finalment, la Llei es completa amb 
dues disposicions addicionals i set disposicions finals.»

TEXT PRESENTAT

Títol de la llei
Proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari

ESMENES PRESENTADES

Esmena 176
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei sobre la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
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Esmena 177
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del títol de la Proposició de llei

Proposició de llei per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari

Esmena 178
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del títol de la Proposició de Llei

Proposició de Llei per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari i 
les pèrdues alimentàries

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text de la Propo-
sició i les esmenes 176, 177 i 178 que consisteix a donar la redacció següent al títol 
de la proposició: «Proposició de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Josep Maria Forné i Febrer, GP JxCat; Mont-

serrat Fornells i Solé, GP ERC; Raúl Moreno Montaña, GP PSC-Units; Concepción 
Abellán Carretero, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza 
García González, SP PPC, diputats

Predictamen

Proposició de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris
El malbaratament alimentari és un problema que en els darrers anys ha adquirit 

molta rellevància tant en l’àmbit polític com en el social. S’ha incrementat la cons-
ciència social sobre el fet que s’ha de lluitar contra les pèrdues i el malbaratament 
d’aliments que es generen al llarg de la cadena alimentària. Els models predomi-
nants de producció, transformació, distribució i consum d’aliments són incapaços de 
resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la població mundial. 
La dieta de gairebé nou-cents milions de persones és insuficient i pobra, mentre 
un terç del primer món pateix obesitat a causa d’una ingesta excessiva o inadequa-
da. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO), s’estima que un terç de tots els aliments produïts en l’àmbit mundial es per-
den o es malbaraten.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a béns bàsics, 
sinó com a mercaderies en contextos de relacions desiguals entre els agents alimen-
taris que condueixen a una sobreproducció i a la ineficiència en l’assignació de re-
cursos i la fixació de preus. En aquest context, les pràctiques comercials deslleials 
entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han identificat com una de les 
principals causes de generació de pèrdues i malbaratament alimentaris. Però, en la 
mesura que aquestes pràctiques es manifesten en les relacions comercials d’aquests 
agents, són regulades per la Llei de l’Estat 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a 
millorar el funcionament de la cadena alimentària. Aquesta norma regula amb ca-
ràcter bàsic el règim de contractació dels contractes alimentaris, prohibeix determi-
nades pràctiques comercials que considera abusives i estableix un règim sanciona-
dor propi aplicable a les empreses que, per mitjà d’aquestes pràctiques, distorsionen 
el correcte funcionament de la cadena alimentària.

Les pèrdues i el malbaratament alimentaris afebleixen l’economia, fan menys 
competitives les empreses, augmenten la despesa de la llar i obliguen l’Administra-
ció a destinar recursos per a gestionar els bioresidus. A més, tenen com a efectes la 
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reducció de les terres fèrtils disponibles, la pèrdua de la diversitat biològica, l’excés 
d’ús d’aigua potable i energia i l’increment de la generació de residus, i són una de 
les causes del canvi climàtic. També tenen efectes en l’àmbit social. La crisi eco-
nòmica ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense 
ànim de lucre a treballar per la garantia alimentària de tota la població. Si bé pèr-
dues i malbaratament alimentaris i pobresa són àmbits diferenciats, aquestes entitats 
han representat un paper fonamental en la redistribució alimentària, amb nous mo-
dels de major implicació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció 
sociolaboral basades en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos.

Cada any a la Unió Europea es malbaraten uns vuitanta-vuit milions de tones 
d’aliments, i es preveu que aquesta xifra augmentarà exponencialment si no s’adop-
ten mesures preventives. Els costos del malbaratament són de tipus econòmic i me-
diambiental i afecten els consumidors, els agents de la cadena alimentària i les enti-
tats d’iniciativa social. A més, el cost mediambiental repercuteix en el conjunt de la 
societat, principalment per mitjà de la creixent escassedat de recursos i els efectes 
sobre el canvi climàtic. El principal objectiu és, per aquesta raó, la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris per a evitar que la sobreproducció o els ex-
cedents alimentaris es converteixin en residus.

En un estudi publicat el 2013, l’Agència de Residus de Catalunya quantifica les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, n’identifica les causes i planteja propostes 
d’actuació per a reduir-los. Les principals conclusions són que a Catalunya es mal-
baraten anualment més de 260.000 tones d’aliments, que corresponen al 7% del que 
adquireixen les famílies, els restaurants i els comerços i que equivalen a trenta-cinc 
quilos d’aliments per càpita. La major part de les pèrdues i el malbaratament (el 58%) 
 es produeix a les llars, seguit dels supermercats (16%), l’hostaleria (12%), el comerç 
minorista (9%), els serveis d’àpats (4%) i els mercats municipals (1%). En l’àmbit 
domèstic, les principals causes que influeixen en les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca planifica-
ció de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d’emmagatzemat-
ge, la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent, i els formats de 
les racions que es poden adquirir en els supermercats.

En l’àmbit europeu no existeix una normativa harmonitzada en aquesta matèria: 
tot i que hi ha hagut nombrosos intents per a legislar-la, només s’ha aconseguit es-
tablir algunes mesures en política agrícola comuna, com ara la supressió de les sub-
vencions a l’exportació, que probablement ha ajudat a prevenir una sobreproducció, 
o el programa de consum de fruita i llet impulsat a les escoles per a fomentar bons 
hàbits alimentaris entre els nens i els joves, que pot anar acompanyat de mesures 
educatives que fomentin la prevenció del malbaratament alimentari. Ara bé, sí que 
existeix un document que pot actuar com a marc orientador en la matèria, la Reso-
lució del 19 de gener de 2012 del Parlament Europeu sobre com evitar el malbara-
tament d’aliments: estratègies per a millorar l’eficiència de la cadena alimentària a 
la Unió Europea, que indica que la lluita contra el malbaratament alimentari s’ha de 
convertir en una prioritat en l’àmbit europeu.

La present llei no pot incloure mesures en l’àmbit de la política agrícola comu-
na, la política pesquera o la de seguretat alimentària, ja que queden fora de l’abast 
de les competències de la Generalitat. No obstant això, pretén conscienciar sobre 
el problema del malbaratament alimentari i habilitar algunes eines que en facin 
possible la prevenció, amb l’aplicació de la jerarquia de prioritats que inspira la Di-
rectiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 
2008, sobre els residus, i promoure mesures que incentivin la reducció del malba-
ratament com, per exemple, l’establiment d’acords entre empreses distribuïdores i 
entitats d’iniciativa social.

Les definicions de la Llei respecten els conceptes aplicables de conformitat amb 
la Directiva 98/83, del 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües 
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destinades al consum humà; la Directiva 2008/98/CE sobre els residus ja citada, 
modificada per la Directiva 2018/851, del 30 de maig; el Reglament 178/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els 
principis i els requisits generals de la legislació alimentària; el Reglament 1169/2011 
del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2011, sobre la informació 
alimentària facilitada al consumidor; la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis 
socials, i el Reglament 651/2014 de la Comissió, del 17 de juny de 2014, pel qual es 
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.

Així mateix, s’estableixen les obligacions dels diferents agents que intervenen en 
la cadena alimentària per a complir els objectius fixats per la Llei amb una voluntat 
clarament preventiva que pretén, des de l’administració competent, promoure i fer 
divulgació, de manera preferent, de bones pràctiques i accions de sensibilització i 
l’elaboració d’estudis per a conèixer la quantificació, les causes i el moment en què 
es produeixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Des del punt de vista de l’Administració, es vol promoure l’elaboració d’estudis 
per a conèixer la quantificació, el procés, el lloc i les causes de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris; treballar en el disseny d’indicadors d’avaluació; elaborar i 
difondre guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d’ali-
ments dels agents de la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d’informació 
dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; 
desenvolupar la col·laboració amb els bancs d’aliments i altres entitats d’iniciativa 
social; fomentar els canals curts de comercialització; fomentar les auditories secto-
rials o d’empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin 
millorar l’eficiència en l’aprofitament d’aliments.

La llei consta de quinze articles, dividits en quatre capítols. El capítol I, «Dispo-
sicions generals», incorpora l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i les definicions 
dels conceptes. El capítol II, «Obligacions dels agents», estableix les obligacions de 
les empreses alimentàries, de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, 
de les entitats d’iniciativa social i de la mateixa Administració pública i del sector 
públic. El capítol III, «Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris», es-
tableix mesures de suport i foment del Govern per a prevenir el malbaratament ali-
mentari. El capítol IV és el règim sancionador. Finalment, la Llei es completa amb 
dues disposicions addicionals i set disposicions finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquesta llei és l’establiment d’accions de prevenció per a reduir les 

pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’accions de foment per a augmentar l’apro-
fitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

Article 2. Àmbit d’aplicació objectiu
Aquesta llei és aplicable a les activitats que duen a terme els agents de la cadena 

alimentària.

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
1. Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentària que duen a terme 

llur activitat en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on l’entitat tin-
gui el domicili social.

2. Els agents a què fa referència l’apartat 1 són els següents: 
a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l’hostaleria o la res-

tauració.
b) Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 

presten serveis de distribució d’aliments.
c) L’Administració pública.
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d) Els consumidors.
e) Els espigoladors.

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Aliment o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinats a és-

ser ingerits pels éssers humans o amb probabilitat raonable d’ésser-ho, tant si han 
estat transformats totalment o parcialment com si no, incloent-hi l’aigua i la resta de 
begudes i els xiclets, i excloent-ne els pinsos, els animals vius, llevat que estiguin 
preparats per a ésser comercialitzats per a consum humà, les plantes abans de la 
collita, els medicaments, els cosmètics, el tabac i els productes del tabac, les subs-
tàncies estupefaents o psicotròpiques i els residus i contaminants.

b) Residu: qualsevol substància o objecte del qual el posseïdor es desprèn o té la 
intenció o l’obligació de desprendre’s.

c) Residu alimentari: l’aliment que s’ha convertit en residu.
d) Malbaratament alimentari: els aliments destinats al consum humà, en un estat 

apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o de submi-
nistrament per a ésser descartats en les fases de la producció primària, la transfor-
mació, la fabricació, el transport, l’emmagatzematge, la distribució i el consumidor 
final, amb l’excepció de les pèrdues de la producció primària.

e) Bioresidu: el residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris i de 
cuina procedents de llars, oficines, restaurants, majoristes, menjadors, serveis de 
restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables pro-
cedents de plantes de transformació d’aliments.

f) Cadena alimentària: el conjunt d’activitats que duen a terme els agents als 
quals és aplicable aquesta llei que intervenen en la producció, la transformació, la 
distribució i el consum d’aliments.

g) Espigolament: la recol·lecció dels aliments que han quedat al camp després de 
la collita principal o de les collites sembrades no recollides, amb l’autorització prè-
via del titular de l’explotació.

h) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’ex-
plotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer compostatge 
in situ.

i) Empresa alimentària: l’empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o 
sense, duu a terme una activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de la pro-
ducció, la transformació i la distribució d’aliments.

j) Data de consum preferent: la data fins a la qual un aliment conserva les seves 
propietats específiques si s’emmagatzema correctament.

k) Data de caducitat: la data a partir de la qual la ingesta d’un aliment pot com-
portar un perill immediat per a la salut humana, utilitzada en el cas d’aliments mi-
crobiològicament molt peribles, d’acord amb la normativa de seguretat alimentària.

l) Prevenció: les mesures adoptades orientades a evitar que un aliment es con-
verteixi en residu, a reduir la quantitat de residus mitjançant la reutilització dels 
aliments, i a reduir l’impacte de la generació de residus sobre el medi ambient i la 
salut humana.

m) Entitats d’iniciativa social: les fundacions, associacions, cooperatives, orga-
nitzacions de voluntariat i les altres entitats i institucions sense ànim de lucre que 
acompleixen activitats de serveis socials.

n) Petites empreses: les empreses que ocupen menys de cinquanta persones i te-
nen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a deu milions 
d’euros.

o) Microempreses: les empreses que ocupen menys de deu persones i tenen un 
volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos milions d’euros.
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p) Cooperatives: les societats que agrupen persones físiques o jurídiques amb in-
teressos econòmics comuns, que es doten d’una estructura i un control democràtics 
amb unes condicions particulars d’adhesió, retirada i exclusió dels socis i que duen 
a terme una distribució equitativa dels beneficis de l’exercici.

q) Consumidor: la persona física que, en el marc de la cadena alimentària, en una 
prestació de serveis o en el subministrament de béns actua com a destinatari final 
amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresa, ofici o professió.

Capítol II. Obligacions dels agents de la cadena alimentària

Article 5. Obligacions de les empreses de la cadena alimentària, les 
entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre 
que es dediquen a la distribució d’aliments 
1. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-

cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments tenen les obli-
gacions següents: 

a) Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
i aplicar-lo, en els termes que s’estableixin per reglament.

b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, en els termes que s’estableixin per reglament.

c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gra-
tuïta o a l’alimentació animal.

d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris la jerarquia de prioritats contingudes en l’article 11, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per 
al consum o la valorització.

2. Les microempreses resten excloses de les obligacions a què fan referència les 
lletres a, b i c de l’apartat 1.

3. Les petites empreses, les cooperatives i les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, per a 
complir les obligacions a què fan referència les lletres a, b i c de l’apartat 1, es poden 
acollir a plans col·lectius de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
elaborats amb relació a les diferents etapes de la cadena alimentària, en els termes 
que s’estableixin per reglament. L’Administració pública, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7.h, els ha de facilitar guies per a elaborar aquests plans.

4. Les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, a més de com-
plir les obligacions a què fa referència l’apartat 1, han de vetllar per: 

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del 
malbaratament alimentari, i implicar-los en aquesta acció.

b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de consum 
preferent o de caducitat pròxima, d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta 
per l’article 11.

c) Promoure la prevenció de residus, per mitjà d’accions per a reduir el malba-
ratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum més res-
ponsables.

d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes.
e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els eco-

lògics i els ambientalment sostenibles.
f) Incorporar o millorar la informació sobre l’aprofitament dels aliments i dels 

bioresidus.
g) Millorar la segregació de la fracció orgànica.
h) Fomentar la venda d’aliments a granel.
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Article 6. Obligacions de les empreses del sector de la restauració i 
l’hostaleria 
1. Les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria, a més de les obliga-

cions a què fa referència l’article 5, tenen les obligacions específiques següents: 
a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de manera clara i vi-
sible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.

c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes 
per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre 
que el consumidor dugui el seu propi envàs.

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d’àpats o menjadors escolars, en 
col·laboració amb els centres educatius, han d’establir programes d’educació en la 
reducció del malbaratament alimentari.

Article 7. Obligacions de l’Administració pública 
L’Administració pública i la resta d’entitats del sector públic tenen les obligacions 

següents: 
a) Incorporar, en els contractes públics i els convenis de gestió de serveis rela-

cionats amb la gestió d’aliments, clàusules per a prevenir les pèrdues i el malbara-
tament alimentaris.

b) Crear un sistema d’informació per a recollir i analitzar les dades resultants de 
les obligacions a què fa referència l’article 5.1.b i c, en els termes que s’estableixin 
per reglament.

c) Facilitar la creació d’espais i de sistemes per a la distribució dels excedents 
alimentaris.

d) Dotar de recursos econòmics els projectes que incloguin la reducció del mal-
baratament alimentari i que generin l’ocupació de col·lectius desfavorits.

e) Elaborar un directori de referència amb la informació de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris de les empreses i entitats, desglossada per territoris, que fa-
ciliti als agents de la cadena alimentària la destinació dels aliments a diferents usos 
d’acord amb la jerarquia de prioritats establerta per l’article 11.

f) Vetllar perquè la publicitat institucional, especialment la que va dirigida als 
menors, fomenti el consum responsable d’aliments.

g) Elaborar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris, que s’ha de desplegar per reglament.

h) Elaborar guies per a l’elaboració dels plans col·lectius i individuals de preven-
ció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

i) Incloure en els programes d’alimentació a les escoles mesures educatives per a 
prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

j) Exercir el control i la inspecció de les activitats objecte d’aquesta llei.

Article 8. Drets de les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions 
sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments
Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es 

dediquen a la distribució d’aliments tenen els drets següents: 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per a poder dur a 

terme llur tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i llurs projectes socials de 
caràcter inclusiu.

b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-
cions del tercer sector social o empreses privades del sector alimentari.
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Article 9. Obligacions de les entitats d’iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució 
d’aliments 
1. A les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 

es dediquen a la distribució d’aliments que són objecte d’aquesta llei els és aplicable 
la normativa en matèria de salut, qualitat, higiene i seguretat alimentàries.

2. A més de les establertes per l’article 5, les entitats d’iniciativa social tenen les 
obligacions específiques següents: 

a) Mantenir unes pràctiques d’higiene correctes en la conservació i la manipula-
ció dels aliments que tenen a llur disposició.

b) Mantenir els locals i els equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
c) Disposar dels elements i les infraestructures necessaris per a conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment els productes 
frescos.

d) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral, treballant des 
d’una perspectiva de solidaritat i cohesió social.

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquen a la distribució o a la comercialització d’aliments dins el marc de pro-
jectes socials de caràcter inclusiu no tenen responsabilitat civil, penal ni adminis-
trativa sobre els possibles defectes de naturalesa, aspecte, durada o envasatge o dels 
aliments, llevat que aquests defectes siguin derivats d’actes negligents o de conduc-
tes intencionades per a causar-los.

Article 10. Drets dels consumidors 
1. Els consumidors tenen els drets següents: 
a) Rebre informació per part de l’Administració pública i de les empreses alimen-

tàries sobre programes de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Obtenir informació veraç i suficient sobre l’estat dels aliments que reben com 

a donació.
c) Accedir a les dades del sistema d’informació a què fa referència l’article 7.b.
d) Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin consumit.
2. Resten exclosos de la facultat establerta per la lletra d de l’apartat 1 els ali-

ments servits procedents dels serveis que no hagin estat contractats directament pel 
consumidor.

Article 11. Jerarquia de prioritats dels agents 
Els agents de la cadena alimentària han d’adaptar llurs actuacions a la jerarquia 

de prioritats següent: 
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Utilització per a l’alimentació humana.
c) Utilització per a l’alimentació animal.
d) Valorització material per mitjà de la recuperació d’elements i substàncies con-

tingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) Valorització material per mitjà de l’obtenció de compost de qualitat.
f) Valorització energètica per mitjà de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Eliminació.

Capítol III. Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Article 12. Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris 
1. El Govern, amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació, ha d’ela-

borar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
que s’ha d’actualitzar amb una periodicitat màxima de cinc anys.
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2. El Govern ha d’aplicar el Pla estratègic de prevenció amb la col·laboració i la 
cooperació dels agents que són objecte d’aquesta llei.

3. El Pla estratègic de prevenció ha d’incorporar les dades següents, que han d’és-
ser publicades anualment pel Govern: 

a) La planificació general de les accions que s’han de dur a terme per a prevenir 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

b) La quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris en les diferents 
etapes de la cadena alimentària.

c) L’anàlisi de les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
d) La concreció d’objectius.
e) Les actuacions de suport i de foment.
f) Els indicadors d’avaluació.
g) Els responsables d’aplicar els objectius.
4. El Pla estratègic de prevenció ha d’estar dotat amb recursos econòmics sufi-

cients per a assumir-ne el desplegament.
5. El Govern ha d’avaluar el Pla estratègic de prevenció amb una periodicitat bi-

ennal, valorar l’execució de les seves polítiques i línies estratègiques i informar-ne 
el Consell Català de l’Alimentació i el Parlament de Catalunya.

6. El Pla estratègic de prevenció, un cop aprovat pel Govern, ha d’ésser tramès al 
Parlament perquè s’hi pronunciï.

Article 13. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris 
1. L’Administració pública i les empreses alimentàries, per a prevenir les pèrdues 

i el malbaratament alimentaris, han de dur a terme les accions següents: 
a) Fomentar el coneixement de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b) Fomentar campanyes informatives i de sensibilització per a prevenir les pèr-

dues i el malbaratament alimentaris i l’impacte en la sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental que comporten, i conscienciar sobre la necessitat d’afavorir un consum 
responsable.

c) Fomentar que les dates de consum preferent es fixin de manera responsable.
d) Incentivar l’aprofitament d’aliments amb la data de consum preferent supe-

rada.
e) Fomentar bones pràctiques comercials, al llarg de la cadena alimentària, per a 

prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
f) Incentivar l’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la 

cadena alimentària i les entitats d’iniciativa social.
g) Impulsar projectes cívics, comunitaris, de participació ciutadana i de volunta-

riat que tinguin la finalitat de sensibilitzar i promocionar les pràctiques per a preve-
nir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, preferentment els projectes d’inserció 
sociolaboral o d’atenció de col·lectius vulnerables.

2. L’Administració pública, a més de les incloses a l’apartat 1, ha de dur a terme 
les accions següents: 

a) Sensibilitzar, formar i capacitar tots els agents de la cadena alimentària sobre 
la necessitat de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, recuperar el 
valor dels aliments i promoure’n l’aprofitament, i especialment sobre la diferència 
entre la data de consum preferent i la data de caducitat.

b) Incloure, dins els plans educatius, elements de conscienciació, informació i 
educació sobre les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

c) Promoure la recerca i la innovació per a explorar noves vies de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’aprofitament dels aliments, incenti-
vant la tasca de les universitats i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

d) Fomentar mesures de suport als artesans i als productors agraris i ramaders 
que siguin autònoms o microempreses.
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e) Promocionar instruments econòmics i financers i incorporar la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’aprofitament dels aliments com a cri-
teris per a valorar en les accions de foment de les activitats empresarials, en el marc 
del desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del can-
vi climàtic.

f) Incorporar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris entre 
els requisits dels distintius de qualitat ambiental, els sistemes de gestió ambiental i 
altres instruments equivalents.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Infraccions 
1. Les accions o omissions que contravinguin les obligacions establertes per 

aquesta llei tenen el caràcter d’infraccions administratives.
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
3. Són infraccions greus: 
a) Dur a terme una activitat dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei sense disposar 

d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, o amb un pla 
que sigui defectuós, o bé no aplicar-lo.

b) No quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentaris o no informar-ne 
anualment.

c) No aplicar a les pèrdues i el malbaratament alimentaris la jerarquia de priori-
tats contingudes en l’article 11.

d) No evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes 
per al consum o la valorització.

4. Són infraccions lleus: 
a) No permetre al consumidor que s’endugui, sense cap cost addicional, els ali-

ments que no hagi consumit.
b) No informar sobre la possibilitat d’endur-se els aliments no consumits, de ma-

nera clara i visible, al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
c) No facilitar envasos per al trasllat dels aliments no consumits, o no permetre 

fer-ho en envasos duts pel mateix consumidor.
d) No destinar els aliments que hagin superat la data de consum preferent als 

usos a què fa referència l’article 11, per l’ordre de preferència establert pel mateix 
article, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

e) Comprar productes alimentaris per mitjà de pràctiques comercials que el re-
glament de desplegament d’aquesta llei defineixi com a deslleials o que siguin con-
tràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malbaratament 
alimentari al proveïdor.

Article 15. Sancions 
1. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 9, s’imposen les sancions 

establertes per la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i per la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

2. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.3, s’imposen les san-
cions establertes pel text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.

3. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.a, b i c, s’imposen 
les sancions establertes per la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

4. Per la comissió d’infraccions recollides per l’article 14.4.d i e, s’imposen les 
sancions establertes per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
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Disposicions addicionals

Primera. Funcions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a depar-

tament competent en matèria d’alimentació i regulador de la cadena alimentària, 
té funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i 
l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i d’exercir-ne el con-
trol i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.

Segona. Contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
El contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 

alimentaris, a què fa referència l’article 12.3, s’ha d’establir per reglament.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 9/2004
S’afegeix una lletra, la q, a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2004, del 24 de 

desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum, amb el text següent: 
«q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació amb relació 

a l’aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris.»

Segona. Foment d’instruments econòmics
El Govern, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de promoure instruments 

econòmics per a fomentar la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimenta-
ris, prioritzant les línies d’ajuts financers que fomentin l’economia circular, la pre-
venció de residus, la cooperació i innovació, la millora de la competitivitat de les 
indústries agroalimentàries, el foment de les inversions per a mitigar el canvi cli-
màtic, la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per a fi-
nalitats socials.

Tercera. Aprovació del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malba-

ratament alimentaris, a què fa referència l’article 12, en el termini d’un any des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Regulació de l’espigolament 
1. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

de regular l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per 
a la prevenció de les pèrdues alimentàries.

2. La regulació a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure, com a mínim, els 
aspectes següents: 

a) Els principis i l’objecte de la regulació de l’activitat d’espigolament.
b) Les condicions que han de complir les entitats i empreses d’economia social 

i solidària i organitzacions sense ànim de lucre per a dur a terme l’activitat d’espi-
golament.

c) Els requisits del document pel qual els productors, la pagesia i les empreses 
donen el consentiment als espigoladors perquè duguin a terme l’activitat de l’espigo-
lament a l’explotació agrària.

d) Les condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat de recol·lecció, condicio-
nament o transformació del producte espigolat, perquè el producte final que es des-
tini a les persones en situació d’exclusió social compleixi totes les disposicions de la 
normativa de salut, higiene, seguretat i qualitat alimentàries.
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e) La prohibició de la venda dels aliments espigolats, tant dels frescos com dels 
transformats.

f) La promoció de la inserció laboral dels col·lectius desfavorits per mitjà de 
plans d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament.

g) La concreció de la normativa sectorial en matèria de salut, higiene i seguretat 
alimentàries aplicable a l’activitat de l’espigolament.

Cinquena. Desplegament de la llei
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 

d’aprovar el reglament que la desplegui.

Sisena. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
Els preceptes que eventualment comportin despeses amb càrrec als pressupostos 

de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor de la present llei.

Setena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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