
 
 
 
 

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari 

202-00017/11 

Es tracta d’una iniciativa legislativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, 

admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 22 de març de 2016 (BOPC 89 24 de 

març de 2016), i que el 13 de juliol de 2016 va superar el debat de totalitat en el Ple 

del Parlament (DSPC P-31, de 13 de juliol de 2016). 

D’acord amb els motius expressats pels proposants, la necessitat de la iniciativa rau 

en la problemàtica que genera el malbaratament alimentari en relació amb el seu 

impacte ambiental, social i econòmic.  

En efecte, s’estima que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels 

consumidors, els comerços i els restaurants. Segons la Diagnosi del Malbaratament 

alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l’Agència Catalana de Residus, 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 econòmics, la Memòria de la Proposició de llei calcula que 

aquest fenomen té un cost anual de 841 milions d’euros, d’acord amb el preu mig 

dels aliments a Espanya.  

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 

distribució al menor i la restauració equival, segons la Proposició, a la utilització de 

234.022 hectàrees de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície 

agrària útil de Catalunya. Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es 

deixés totalment de malbaratar menjar les emissions de gasos amb efecte hivernacle 

es podrien reduir en 520.753 tCO2eq.  

El malbaratament alimentari te, a més, conseqüències en l’àmbit social. Les polítiques 

públiques per a garantir l’accés a les necessitats bàsiques han hagut de combinar-se 

amb les realitzades per diverses entitats socials durant la recent crisi econòmica, per 

tal de donar resposta a l’augment de la demanda. En aquest sentit, la Proposició de 

llei destaca les bones pràctiques dutes a terme per diferents entitats socials i 

comerços d’alimentació (mercats, supermercats i restauració). 

En aquest sentit, la Memòria justificativa de la Proposició de llei situa aquesta 

iniciativa en el context d’una esfera competencial i sectorial de naturalesa ben 

diversa: el comerç, el consum, el sector agroalimentari, el transport i la distribució 

d’aliments i la gestió de residus. D’aquesta forma, l’Exposició de Motius invoca en 

suport de la capacitat normativa del Parlament la competència compartida de 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 [(art. 144.1.e de l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya (EAC)]. Així mateix, segons el mateix proemi es proposa regular 

determinats aspectes en virtut de la competència exclusiva sobre la regulació i el 

desenvolupament del sector alimentari (art. 116.1.a EAC) i sobre l’establiment i 

l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats amb l’activitat 

comercial (art. 121.1.e EAC), tot respectant el principi d’autonomia local i les 

competències dels governs locals, especialment en relació a la regulació de 

l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, 

especialment les de caràcter comercial. 



 
 
 
 

En aquest marc competencial descrit, es proposa adoptar una regulació de rang legal 

que suposi un canvi de comportament i d’actitud per part de tots els actors socials 

concernits, encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre les restes 

alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present iniciativa 

legislativa.  

Pel que fa a la seva estructura i contingut, la Proposició de Llei consta de tres capítols. 

En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la proposta de norma, és a 

dir, l’objecte i la finalitat de la mateixa (art. 1), les definicions (malbaratament 

d’aliments, data de caducitat i data de consum preferent) (art. 2), els principis rectors 

en què s’inspira (art. 3), així com l’àmbit subjectiu i els sectors que en queden 

exclosos (art. 4).  

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i els deures dels destinataris a 

favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari, distingint entre els drets i els deures 

de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social (arts. 5-10). També 

conté un catàleg d’accions considerades prioritàries (art. 7).  

De la seva banda, el Capítol III regula el Pla Nacional de lluita contra el 

malbaratament, d’impuls governamental (arts. 11 i 12). Es proposa que aquest Pla 

fixi les línies principals perquè tots els agents afectats puguin disposar d’un marc de 

diàleg i de cooperació , així com preveure les mesures de foment i suport a les 

iniciatives en l’àmbit de l’aprofitament alimentari (arts. 13 i 14). Finalment, diverses 

disposicions addicionals i dues de finals modifiquen normes connexes com la Llei 

18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, o el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus; preveuen els 

termes de l’elaboració i l’aprovació del Pla Nacional i el desenvolupament 

reglamentari i entrada en vigor, si escau, de la Llei. 


