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Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta 
als fins que es persegueixen 

 

Des que l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) notifiqués 
l’any 2011 que les pèrdues i el malbaratament (PMA) representaven un terç del menjar que era 
produït pel consum humà anualment, les PMA han cobrat gran rellevància a nivell internacional. 
Multitud d’estudis i iniciatives diverses han proliferat per tal de quantificar les PMA, entendre les 
seves causes i difondre bones pràctiques per prevenir-les i reduir-les. 

Cada any a la Unió Europea, segons les darreres xifres de l’Eurostat (2020), es malbaraten uns 
56,98 milions de tones d'aliments, el que suposa 127 kg per habitant i any, i es preveu que 
aquesta xifra augmentarà exponencialment si no s'adopten mesures preventives. Els costos del 
malbaratament són de tipus econòmic i mediambiental i afecten els consumidors, els agents de 
la cadena alimentària i les entitats 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 excedents 
alimentaris es converteixin en residus. 

En un estudi publicat el 2012, l'Agència de Residus de Catalunya quantifica el malbaratament 
alimentari en la distribució minorista, la restauració i les llars, n'identifica les causes i planteja 
propostes d'actuació per a reduir-lo. Les principals conclusions són que a Catalunya es 
malbaraten 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 del 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 el 
malbaratament alimentari són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca 
planificació de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d'emmagatzematge, 
la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent, i els formats de les racions que 
es poden adquirir en els supermercats. 
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La preocupació per les PMA és triple: per una banda, es consideren les seves conseqüències 
ambientals, pel consum de recursos en la seva producció i per la seva gestió com a residus; en 
segon lloc, s’analitzen les PMA des de la seguretat alimentària, en un món amb greus problemes 
de desnutrició i malnutrició; per últim, les PMA també representen una pèrdua dels recursos 
econòmics invertits en la producció, distribució i conservació d’aliments. 

Tot i que el debat sobre les PMA s’ha incorporat a l’agenda política i pública en els darrers anys 
i existeixen certes discrepàncies, hi ha un clar consens en la importància i urgència de prevenir 
i reduir les PMA al llarg de la cadena alimentària. Així, l’any 2015 l’agenda 2030 l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) va incorporar una fita específica en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) per tal de “reduir a la meitat el malbaratament alimentari 
per càpita mundial en la venda al detall i pel que fa al consum, així com reduir les pèrdues 
d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues post-collita” (ONU, 
2015).  

La FAO, que aborda el problema des de la seguretat alimentària, defineix les pèrdues d'aliments 
(food losses en anglès) com "la reducció dels aliments en quantitat i qualitat". La part de les 
pèrdues dels aliments anomenada "malbaratament alimentari" (food waste en anglès) es refereix 
a aquells aliments segurs i nutritius inicialment destinats al consum humà que són rebutjats o 
utilitzats de manera alternativa (no alimentària) al llarg de les cadenes de subministrament 
alimentari, des de la producció primària fins al consumidor final. El malbaratament alimentari es 
reconeix com una part diferenciada de les pèrdues dels aliments ja que els motius que el 
generen són diferents a aquells que generen les pèrdues d'aliments (FAO, 2014). 

Per la seva banda, el Pacte Verd Europeu (Green Deal) estableix la manera de convertir Europa 
en un continent climàticament neutre pel 2050, i defineix una nova estratègia de creixement 
sostenible i integrador per impulsar l’economia, millorar la salut i la qualitat de vida de les 
persones i tenir cura de la natura d’una manera inclusiva. En aquest context, l’Estratègia “De la 
granja a la taula” apareix com a un element essencial del Pacte Verd, en la qual la prevenció i 
la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris esdevé un repte clau per assolir 
sistemes alimentaris més sostenibles, i preveu, en base als ODS, reduir el malbaratament 
alimentari a la meitat pel 2030, utilitzant metodologies estandarditzades per quantificar la 
dimensió del fenomen.  
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La Comissió Europea, que s'aproxima a la problemàtica des de la mirada de la gestió de residus 
i l’ús eficient dels recursos, consensua una definició oficial del terme residu alimentari en la 
Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig, per la qual es 
modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre els residus (CE, 2018). En aquesta directiva es defineix 
residu alimentari com tots els aliments, tal i com es defineix en l'article 2 del Reglament (CE) 
núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, que han esdevingut residus. 

La Comissió Europea, també determina la Decisió Delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, 
del 3 de maig de 2019 per la que es complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell sobre una metodologia comú i als requisits mínims de qualitat per al 
mesurament uniforme dels residus alimentaris, els mètodes de mesura exhaustiva de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris.  

En aquest sentit, la Comissió Europea (CE) ha començat a mobilitzar les eines al seu abast per 
fomentar que tots els agents de la cadena alimentària integrin la prevenció i reducció de les PMA 
en la seva activitat. El nou paquet d’Economia Circular incorpora la prevenció i reducció de les 
PMA com a eix prioritari. En la nova Directiva (UE 2018/851) s’acaba de consensuar una 
definició oficial del terme “residu alimentari”. A més, la nova directiva  va establir que per a 2019 
la CE publicaria una metodologia comuna de quantificació de PMA, que es va concretar a la 
Decisió Delegada (UE) 2019/1597, a partir de la qual per aquest 2023 els països europeus 
hauran de mesurar i reportar les dades sobre residus alimentaris i començar a incorporar 
mesures concretes per a la seva prevenció i reducció.  

A Catalunya, el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026, aprovat per Acord de 
Govern núm. GOV/17/2021, de 9 de febrer (DOGC núm. 8339, de 11 de febrer de 2021), recull 
dins les accions del repte d’Emergència climàtica, el desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de 
març, com a mesura per assolir l’objectiu de garantir que el sistema alimentari català esdevingui 
una eina de mitigació del canvi climàtic. 

D’altra banda, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
2020 (PRECAT 20) plantejava l’objectiu de reduir en un 50% el malbaratament alimentari 
respecte 2010 per a les últimes etapes de la cadena, a la vegada que es va proposar establir 
un objectiu quantitatiu de reducció de les PMA en els sectors primari i agroalimentari, incloent-
hi la distribució a l’engròs. 
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En aquest context, l’any 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/2020, de l’11 de 
març, sobre la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, una legislació pionera 
a l’estat i a Europa, que 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 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 
malbaratament com, per exemple, l'establiment d'acords entre empreses distribuïdores i entitats 
d'iniciativa social.  

La Llei 3/2020 també pretén establir un marc conceptual i terminològic comú, harmonitzat amb 
els conceptes i metodologia aplicables a escala europea, de conformitat amb la Directiva 
98/83/CE del Consell, 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'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, la llei estableix les obligacions dels diferents agents que intervenen en la cadena 
alimentària per a complir els objectius pels quals va ser promoguda, 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, el procés, el lloc i el moment en què es produeixen les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris.  

A la Llei, l'Administració també pretén dissenyar d'indicadors d'avaluació; elaborar i difondre 
guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments dels agents de 
la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d'informació dirigides a consumidors i 
restauració; promoure acords de compliment voluntari; desenvolupar la colꞏlaboració amb els 
bancs d'aliments i altres entitats d'iniciativa social; fomentar els canals curts de comercialització, 
i fomentar les auditories sectorials o d'empreses i el disseny i desenvolupament de nous 
projectes que permetin millorar l'eficiència en l'aprofitament d'aliments. 
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La disposició final cinquena de la Llei 3/2020 faculta al Govern perquè dicti les normes que 
calguin per al desplegament de la Llei. D’aquesta manera, cal desplegar per reglament aquells 
àmbits que així s’especifiquen a la Llei, amb l’objectiu de garantir una implementació de la Llei 
més homogènia, efectiva i exhaustiva, i alhora concretar com s'han de dur a terme algunes 
obligacions previstes a la Llei i resoldre dubtes interpretatius. Els agents de la cadena 
alimentària tenen l’obligació d’elaborar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris propi, o alternativament acollir-se a plans colꞏlectius de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris elaborats amb relació a les diferents etapes de la cadena alimentària. 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural disposa d’una guia general per a 
la implementació d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari adreçada a 
empreses de la cadena alimentària, que es concretaran en guies específiques i adaptades a les 
baules i sectors de la cadena alimentària, en la qual s’inclouen, entre d’altres, eines per a la 
quantificació i accions per a la seva prevenció. En aquest sentit, es fa necessari desplegar per 
reglament el detall del contingut mínim dels plans de prevenció, a fi que serveixi de referència, 
per a les empreses que han de donar compliment a aquesta obligació.  

D’altra banda, un dels principals obstacles per a la prevenció i reducció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris és la manca de dades sistematitzades, uniformes i comparables 
sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari que es generen. En aquest sentit, la Comissió 
Europea va aprovar la Decisió delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, de 3 de maig, per la 
qual es complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu 
a una metodologia comuna i als requisits mínims de qualitat per al mesurament uniforme dels 
residus alimentaris. Atès que la Llei 3/2020, estableix com a obligació a les empreses de la 
cadena alimentària la mesura, quantificació i informació de les dades anuals de pèrdues i 
malbaratament alimentaris, es necessari adaptar els mecanismes de recollida d’informació 
existents al disseny d’un sistema d’informació que permeti recollir dades sobre les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris a fi de complir els requisits establerts a la legislació europea. En 
aquest sentit, cal desenvolupar per reglament quines són les dades mínimes a comunicar 
anualment per part dels agents de la cadena alimentària que hi estan obligats, quina 
metodologia han d’utilitzar i com es comunicaran aquestes dades.  

També es contempla el desplegament per Decret de la creació d’un sistema d’informació per 
recollir i analitzar les dades resultants de la quantificació de les pèrdues i el malbaratament 
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alimentaris proporcionades pels agents de la cadena i que ha de desenvolupar l’Administració, 
i definir les pràctiques comercials deslleials o que siguin contràries a les normes de la 
competència que indueixin o fomentin malbaratament alimentari al proveïdor, de conformitat al 
que estipula la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 
2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la 
cadena de subministrament agrícola i alimentari. 

D’altres mesures previstes a la Llei 3/2020 i que cal desenvolupar en el reglament són la 
regulació de l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per a la 
prevenció de les pèrdues alimentàries; l’establiment de programes de reducció del 
malbaratament alimentari als hospitals i les residències geriàtriques que ofereixen servei d’àpats 
o de menjador i compleixin la jerarquia de prioritats; concretar, si s’escau, la jerarquia d’usos 
dels aliments perquè els agents de la cadena alimentària l’apliquin a les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, d’acord amb el que recull la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de 
residus i sòls contaminats per a una economia  i circular. 

En definitiva, d'acord amb els capítols II i III, la disposició addicional segona, i les disposicions 
finals tercera, quarta i cinquena de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentaris, el reglament que la desplegui ha de concretar  els següents 
aspectes: 

a) Definir el contingut mínim i el procés d’implantació dels plans de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, al qual la Llei 3/2020, de conformitat amb l’article 
5, obliga a disposar a les empreses del sector agroalimentari. 

b) Establir una sistema de mesures per aplicar la jerarquia de prioritats dels agents de la 
cadena alimentària per adaptar les seves actuacions per a la prevenció de les pèrdues i 
el malbaratament alimentaris, de conformitat amb l’article 11 de la Llei 3/2020. 

c) Determinar un sistema de quantificació i informació de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris, a través del qual les empreses agroalimentàries, segons es recull a l’article 
5 lletra b) de la Llei 3/2020, comuniquin les dades corresponents i l’Administració les posi 
a disposició dels agents de la cadena alimentària i de la ciutadania. 

d) Concretar el desplegament i la governança del Pla estratègic de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari. 
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e) Especificar els recursos disponibles per a la implantació d’un pla de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris l’aplicació de la jerarquia de prioritats a les 
pèrdues i el malbaratament alimentari i la promoció de bones practiques comercials. 

f) Descriure les pràctiques comercials deslleials que poden ser contràries a les normes de 
competència i fomentar o induir al malbaratament alimentari. 

g) Regular la pràctica de l’espigolament. 
 

En el procés previ a l’elaboració del projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 3/2020, 
de l’11 de març, es van crear diversos espais de reflexió i treball, tant interns com amb la 
participació del sector, que han estat claus per desenvolupar els aspectes que recull aquesta 
disposició reglamentària. Aquests han estat els següents: 

 Comissió Interdepartamental per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris: A l’abril de 2020, un mes més tard de la l’aprovació de la Llei 3/2020, de l’11 
de març, al Parlament de Catalunya, es va constituir aquesta comissió, amb la 
participació de càrrecs directius i tècnics de DG d’Alimentació Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries i l’Assessoria Jurídica, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca; l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
l’Agència Catalana de Consum i la Direcció General de Comerç, del Departament 
d’Empresa i Coneixement; el Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc, del 
Departament de Salut. La Comissió Interdepartamental ha estat l’encarregada 
d’identificar els diferents aspectes de la llei que s’han de desplegar per reglament i 
treballar una proposta de consens per a l’elaboració de la disposició reglamentària. La 
CI s’ha reunit un total de 9 vegades des de la seva creació fins al mes de febrer de 2023. 
 

 Grup de Treball per al Desplegament Reglamentari de la Llei 3/2020: Al març de 2021 
es va constituir el Grup Treball (GT) per al Desplegament Reglamentari de la Llei 3/2020, 
un òrgan interdepartamental de treball intern, format per membres de la DG 
d’Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries i l’Assessoria Jurídica, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; l’Agència de Residus de Catalunya, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat; i l’Agència Catalana de Consum i la Direcció 
General de Comerç, del Departament d'Empresa i Coneixement. Entre març de 2021 i 
febrer de 2023 s’han realitzat 12 reunions del Grup de Treball, a les quals s’ha anat 
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treballant aspectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei i s’ha elaborat el text 
del projecte de Decret que es presenta. 
 

 Grups de Consulta Sectorial (GCS): durant el procés de consulta pública prèvia a 
l’elaboració del projecte de Decret, es van convocat tres reunions dels Grups de Consulta 
Sectorial per tal d’abordar amb els agents del sector els principals temes que es preveien 
desplegar per reglament. Es van realitzar tres reunions durant el mes de gener de 2021, 
que van aplegar entitats representatives dels agents d’interès regulats per la nova 
disposició reglamentària. Es va realitzar reunions amb el Grup de Consulta Sectorial de 
Producció Primària, que va comptar amb la participació d’Unió de Pagesos (UP), la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l’Associació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); amb el Grup de Consulta Sectorial 
d’Indústria, Distribució i Restauració, que va comptar amb la participació de l’Associació 
de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), PIMEC Agroalimentària i el Consell d'Empreses 
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC); i amb el Grup de Consulta Sectorial 
d’Entitats socials, que va comptar amb la participació de la Fundació Espigoladors, 
Formació i Treball, Banc dels Aliments, Rezero i Càritas. A totes les reunions hi va haver 
representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Agència 
de Residus de Catalunya com a organismes convocants. 

En aquest sentit, la tasca desenvolupada per la Comissió Interdepartamental per a la prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentari, el Grup de Treball per al Desplegament 
Reglamentari de la Llei 3/2020 i els Grups Sectorials de Consulta ha estat d'especial rellevància 
en l'elaboració dels continguts del present projecte de decret.  

Per últim, també és molt important tenir en compte que la Llei 3/2020, d’11 de març, es va 
aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya, amb el vot a favor de tots els grups polítics, 
i que és un text que gaudeix d’un ampli consens per part dels agents de la cadena alimentària, 
els quals van estar implicats en la seva elaboració.  

Aquest projecte de decret s'estructura en un preàmbul, cinc capítols i dues disposicions finals.  
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En el primer capítol de Disposicions generals es concreta l’objecte del projecte de decret i l’àmbit 
d’aplicació del mateix, i s’aporten noves definicions que aporten claredat sobre alguns aspectes 
recollits a la llei.  

En el segon capítol es detallen alguns aspectes sobre les obligacions i drets dels agents de la 
cadena alimentària, amb la finalitat de promoure la implementació de plans i codis de bones 
pràctiques entre les empreses del sector agroalimentari català per a la prevenció de les pèrdues 
i el malbaratament, fomentar la quantificació i el coneixement de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari a Catalunya a través d’un sistema de recollida de dades i d’informació i impulsar la 
correcte aplicació de les mesures per adaptar-se a la jerarquia de prioritats, entre d’altres.  

Al capítol tercer, sobre les obligacions de les Administracions públiques, pretén establir les 
bases per impulsar l’elaboració del Pla Estratègic per a la Prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris a Catalunya i establir la composició dels seus òrgans de governança. 
Alhora es detallen els recursos específics per a la implementació dels plans de prevenció de 
pèrdues i malbaratament alimentari, com són les guies adaptades i els codis de bones 
pràctiques a les diferents baules i sectors de la cadena alimentària, així com la creació d’un 
sistema d’informació per recollir i analitzar les dades sobre pèrdues i malbaratament alimentaris.    

Al quart capítol es descriuen les pràctiques comercials deslleials o contràries a les normes de 
competència que fomenten o indueixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris al proveïdor. 

Al capítol cinquè es regula la pràctica de l’espigolament, establint els principis i objecte que la 
regeixen, així com els requisits que han de complir les entitats que vulguin realitzar aquesta 
pràctica. 

Per últim, el projecte de decret es completa amb dues disposicions finals per les quals s’amplia 
l’entrada en vigor d’algunes obligacions derivades d’aquest projecte de decret per facilitar 
l’adaptació i el compliment de les mateixes per part subjectes obligats. 
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Marc normatiu 

 
- Directiva 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 17 de abril de 2019, 

relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relaciona entre empreses de la cadena 
de subministrament agrícola i alimentari. 
 

- Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig de 2018, per la 
qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus (DOUE L 150, de 14 de juny de 
2018); 
 

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 2008, 
sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives (DOUE L 312, de 22 de 
novembre de 2008); 
 

- Decisió Delegada (UE) 2019/1597 de la Comissió, del 3 de maig de 2019 per la que es 
complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre una 
metodologia comú i als requisits mínims de qualitat per al mesurament uniforme dels residus 
alimentaris 

 
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i  sols contaminats per a una economia circular 

(«BOE» núm. 85, de 09 d’abril de 2022) 
 

- Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, per el que es regulen i flexibilitzen determinades 
condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la 
producció i comercialització dels productes alimentosos i es regulen activitats excloses del 
seu àmbit d'aplicació («BOE» núm. 322, de 10 de desembre de 2020). 
 

- Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en 
matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en 
establiments de comerç al por menor 
 

- Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
(DOGC núm. 8084 de 13 de març de 2020). 
 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus (DOGC núm. 59531 de 28 de juliol de 2009).  
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- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, 

de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
 

- Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3 d’agost de 
2017).  
 

- Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària 
 

- Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei14/2003, de 13 de juny, de 
qualitat agroalimentària; 
 

- Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 
procediments per facilitar l’activitat econòmica (DOGC núm. 5131, de 15 de maig de 2008); 
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Relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula 
de vigències i derogacions resultants 

 

Aquesta disposició desenvolupa i dona compliment a la disposició addicional segona i a les 
disposicions finals tercera, quarta, cinquena i setena de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (DOGC núm. 8084 de 13 de març de 
2020). 
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Competència de la Generalitat de Catalunya sobre la matèria 

L'article 116.1 del Capítol II del Títol IV de Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (en endavant, EAC) disposa que correspon a la Generalitat 
de Catalunya, la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia. Aquesta 
competència inclou, en tot cas: a) la regulació i el desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia 
i el sector agroalimentari i b) la regulació i l'execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les 
condicions dels productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l'àmbit de la 
producció i la comercialització agroalimentàries.   

D’acord amb l’article 144.1 de l’EAC, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de prevenció, correcció, gestió i trasllat de la generació de residus amb origen o 
destinació a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas: e) la regulació sobre prevenció 
i correcció de la generació de residus amb origen o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el 
trasllat d'aquests i llur disposició final.  

Així mateix, aquest projecte de decret s’empara en la competència exclusiva en matèria de 
comerç que l’article 121.1 de l’EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya i que inclou 
l’ordenació administrativa de l’activitat comercial.  

Aquest projecte de decret també s’empara en la competència exclusiva en matèria de consum 
prevista a l’article 123 de l’EAC i que inclou: a) la defensa dels drets dels consumidors i els 
usuaris i e) la regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris. 

Per últim, d’acord amb l’article 162.3 de l’EAC, correspon a la Generalitat la competència 
compartida en matèria d’ordenació, planificació, determinació, regulació i execució de les 
mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els 
àmbits, inclosa la sanitat alimentària.  

El Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència 
dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
en el que s’estableixen les denominacions dels departaments i es determina quin son els àmbits 
de competència de cadascun d’aquests departaments. 
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El Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, estableix que aquest Departament, sota la direcció del conseller o 
de la consellera, s'estructura en unitats directives, entre les quals hi ha la Secretaria 
d'Alimentació, i dependent d’aquesta, la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat 
i Gastronomia i la Secretaria d'Acció Climàtica, dins de la qual hi ha l'Agència de Residus de 
Catalunya. 

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP), actualment Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC), estableix en el seu article 43.1 apartats a), c) i j) que, entre altres, la Direcció 
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, actualment Direcció general 
d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, planificarà i coordinarà les polítiques, els 
plans i els programes en matèria d’alimentació; planificarà i supervisarà les actuacions 
d'ordenació, foment i promoció dels hàbits de consum de productes alimentaris; i proposarà la 
normativa reguladora en les matèries competència d’aquesta Direcció General.  

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, que estableix en l’article 57 les funcions que li corresponen, entre altres, la de 
garantir l’assoliment dels objectius fixats per l’article 2 i de l’execució del programa d’acció de la 
Generalitat que ordena l’article 6.  

El Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  

El Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball 
estableix a l’article 89, apartats a) i c), que correspon a la Direcció General de Comerç, entre 
d’altres, planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb equipaments i l’activitat 
comercial, així com ordenar i controlar l’activitat del comerç.  

Decret 15/2023, de 31 de gener, de reestructuració de l'Agència Catalana del Consum 

La unitat directiva impulsora d’aquesta disposició ha estat la Direcció General d'Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, en la qual també hi ha participat l’Agència Catalana de Residus; la Direcció 
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General de Comerç i l’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball, i 
l’Agència Catalana de Salut Pública del Departament de Salut. 
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Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha 
d’atorgar tràmit d’audiència 

D’acord amb el Títol IV de la Llei 26/2010, del 23 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, a l’article 64 s’estableix que en tots els projectes de 
disposicions reglamentàries s’ha de fer una relació motivada de les persones i de les entitats a 
les quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència. 

En relació aquest projecte de Decret, a continuació, es dona el llistat de persones i entitats a les 
quals s’ha de donar aquest tràmit d’audiència, donat que aquestes estan afectades o tenen fins 
que guarden relació directa amb les modificacions proposades, i per tant, tenen la consideració 
de persones o entitats interessades, i han de tenir l’oportunitat d’exposar el que creguin 
convenient per defensar els seus interessos, per aquest motiu se’ls a de facilitar tota la 
documentació preceptiva que formi part d’aquest projecte: 

a) En l’àmbit intern del Departament: 

S’ha de consultar al Servei d’Organització del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural.  

S’ha d'informar les Secretaries Sectorials i a la resta de Direccions Generals del DACC. 

 

b) En tràmit d’audiència, el projecte s’ha de trametre a les entitats següents: 

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC) 
e-mail: fcac@fcac.coop  
c/ Ulldecona, 21-33, 3r 
08038, Barcelona 

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC)  
e-mail: info@jarc.cat  
c/ Ulldecona, 21-31 
08038, Barcelona 
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PIMEC Agroalimentària 
e-mail: pimec@pimec.org  
c/ Viladomat, 174 
08015, Barcelona 

UNIÓ DE PAGESOS 
e-mail: uniopagesos@uniopagesos.cat  
c/ Ulldecona, 21-33, 2n 
08038, Barcelona 

AFRUCAT  
e-mail: observatori@afrucat.com     
C/ Corregidor Escofet, 64 
25005, Lleida 

GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA 
e-mail: info@gremirestauracio.com  
Gran Via de les Corts Catalanes, 481 
08015, Barcelona 

CCOO 
e-mail: conc@ccoo.cat  
Via Laietana, 16 
08003 Barcelona 

INSTITUT AGRÍCOLA  
e-mail: info@institutagricola.org  
Plaça de Sant Josep Oriol, 4,  
08002, Barcelona 

AECOC 
e-mail: info@aecoc.es  
Ronda del General Mitre, 10 
08017, Barcelona 
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CEDAC 
e-mail: cedac@cedac.es  
Via Laietana, 32, 2n Pis Despatx 208  
08003, Barcelona 

MERCABARNA 
e-mail: mb@mercabarna.cat  
c/ Major de Mercabarna, 76 
Centre Directiu, 5a planta 
08040, Barcelona 

ASSOCIACIÓ DE MAJORISTES DE FRUITES I HORTALISSES DE BARCELONA (AGEM) 
e-mail: agem@agem.mercabarna.com   
c/ Major, 75, Pabelló G 2ª Planta, Mercabarna, 
08040, Barcelona 

GREMI DE MAJORISTES DEL MERCAT CENTRAL DE PEIX DE MERCABARNA  
e-mail: gremi@gmpbcn.com 
Mercat Central del Peix. 1a planta, pont A. Transversal 2, núm. 18 Mercabarna.  
08040, Barcelona 

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME (FIHRT) 
e-mail: gerencia@fihr.cat   
c/ Sabino de Arana, 38 1r 2a 
08028, Barcelona 

FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA 
e-mail: info@gihostaleria.org  
c/ Montnegre, 48-50, baixos  
17006, Girona 

FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA   
e-mail: federacio@hostaler.org  
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Av. del Segre, 7. Altell 
25007, Lleida 

CONSELL DE LES PERSONES CONSUMIDORES DE CATALUNYA 
e-mail: consell.consumidors@gencat.cat   
Carrer de Pamplona, 113 
08018, Barcelona 

GREMI HOTELS BARCELONA (GHB) 
e-mail: ghb@barcelonahotels.org   
Via Laietana, 47 1r 2a  
08003, Barcelona  

GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA  
e-mail: gremi@gremipeixaters.cat 
c/ Muntaner, 81, 2n 
08011, Barcelona 
 
GREMI CARN – CARNISSERS I XARCUTERS DE CATALUNYA 
e-mail: info@gremicarn.cat 
c/ Consell de Cent, 80 
08015 Barcelona 

GREMI DE DETALLISTES DE FRUITA I HORTALISSES DE BARCELONA 
e-mail: gremifruiters@gremifruiters.com 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Pabelló G.  
c/ Major, 75 3ª planta. Mercabarna. 
08040, Barcelona 

GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA  
e-mail: info@gremipabcn.com  
c/ Pau Claris, 134, pral.  
08009, Barcelona 
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GREMI DE FORNERS TERRES DE LLEIDA 
e-mail: gremi@fornerslleida.com    
Avda. Madrid, 15 1-1 
25002, Lleida 

FLEQUERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES  
e-mail: info@flequersartesans.com 

Crta Santa Eugènia, 21 B Entr 1a 
17005, Girona 

GREMI FORNERS TARRAGONA  
e-mail: gremidefornerstarragona@gmail.com 
c/ Gasometre, 37, 1r 2ª 
43001, Tarragona  

GREMI DE PASTISSERS DE BARCELONA  
e-mail: gremi@pastisseria.cat 
Comtal, 32, 2n 
08002, Barcelona 

GREMI DE PASTISSERS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA  
e-mail: jgirones@gruptres.cat 
 Sant Antoni Maria Claret 28 A, 2-2 
17001, Girona  

GREMI DE PASTISSERIA DE LLEIDA 
e-mail: gremidepastisseriadelleida@gmail.com 
Passatge Sta Isabel nº 2 
25007, Lleida  

GREMI D’ARTESANS PASTISSERS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
e-mail: gremi@pastissers.com 
Avinguda Catalunya, 39-41 
43002, Tarragona 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
Direcció General d’Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia 
 

 

  Versió del 08/02/23           

PROJECTE DE DECRET..... /2023, de .... de......... de 2023, pel qual es desenvolupa la Llei 
3/2020, de l'11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. 

Elaborat per la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612‐614 

08007 Barcelona 

Tel.: 93 304 67 00 

http://agricultura.gencat.cat 

FOMENT DEL TREBALL  
e-mail: foment@foment.com 
Via Laietana, 32 
08003, Barcelona 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
e-mail: acm@acm.cat 
c/ València 231, 6a  
08007, Barcelona  

CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA 
e-mail: consell@cambrescat.org 
Av. Diagonal 452-454,  
08006, Barcelona 

TE LO SIRVO VERDE   
e-mail: isabel@telosirvoverde.com 
Carrer de Domènech, 7, 2-2 
08012, Barcelona 

CLUSTER FOODSERVICE 
e-mail: info@clusterfoodservice.org 
Carrer Milà i Fontanals 14-26, 1r 6a 
08012 Barcelona 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 e-mail: alcaldessa@bcn.cat 
Pl Sant Jaume, 1 
08002 Barcelona 
 

CENTRES DE RECERCA I UNIVERSITATS  

INSTITUCIÓ CERCA  
e-mail: info@cerca.cat 
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Via Laietana, 2 
08003, Barcelona 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 
e-mail: irta@irta.cat 
Torre Marimon.  
08140, Caldes de Montbui  

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI 
(CREDA-UPC-IRTA) 
e-mail: creda@creda.es 
Parc Mediterrani de la Tecnologia. Edifici ESAB  
c/ Esteve Terrades 8, 08860. Castelldefels 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) – ESCOLA SUPERIOR 
D’AGRICULTURA DE BARCELONA (ESAB) 
e-mail: secredire.esab@upc.edu 
Parc Mediterrani de la Tecnologia. Edifici ESAB 
c/ Esteve Terradas, 8 
08860, Castelldefels  

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) – CENTRE D’ESTUDIS PER LA SOSTENIBILITAT 
(CES) 
e-mail: ces@upf.edu  
c/ Tànger, 122-140 
08018, Barcelona 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) - INSTITUT DE RECERCA EN NUTRICIÓ I 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA (INSAꞏUB) 
e-mail: insa.campusalimentació@ub.edu 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007, Barcelona 

INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL (ICTA) 
e-mail: icta@uab.cat 
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Campus UAB 
Edifici ICTA-ICP (Z), planta 0 
despatx Z/009 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) – OFICINA DE MEDI AMBIENT  
e-mail: medi.ambient@uab.cat 
Edifici Rectorat  
08193, Cerdanyola del Vallès 

UNIVERSITAT DE GIRONA  
e-mail: secretari.general@udg.edu 
Edifici Àligues 
Pl. Sant Domènec, 3 
Campus Barri Vell 
17004, Girona 

CÀTEDRA D’AGROECOLOGIA I SISTEMES ALIMENTARIS. UNIVERSITAT DE VIC  

e-mail: agroecologia@uvic.cat  
c/ Laura, 13 
08500, Vic  

CÀTEDRA UNESCO SOSTENIBILITAT (UNESCO-SOST) 
e-mail: jordi.morato@upc.edu   
c/ Colom, 1. Edifici TR1. Planta 0 Porta 108 
08222, Terrassa 
 

ENTITATS DEL TERCER SECTOR 

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS 
e-mail: espigoladors@espigoladors.com 
c/ Trafalgar núm. 25, 2-2,  
08010, Barcelona 
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PLATAFORMA APROFITEM ELS ALIMENTS 
e-mail: paa@aprofitemelsaliments.com 
c/ Palau 4, 1è1a,  
08002, Barcelona 

BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA 
e-mail: info@bancdelsaliments.com 
c/ Motors, 122 
08040, Barcelona 

CREU ROJA CATALUNYA 
e-mail: informacio@creuroja.org 
c/ Joan d'Àustria, 118, 120 
08018, Barcelona 

CÀRITAS BARCELONA 
e-mail: gcolome@caritasbcn.org 
Via Laietana, 5 
08003, Barcelona 

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS | PONT ALIMENTARI 
e-mail: bancdr@bancderecursos.org 
c/ Gran de Gràcia, 167, principal 2a 
08012, Barcelona 

REZERO 
e-mail: info@rezero.cat 
c/ Bruc, 91, 4a planta 
08009, Barcelona 

FUNDACIÓ NUTRICIÓ SENSE FRONTERES 
e-mail: info@nutricionsinfronteras.org 
c/ Rocafort 242 bis, 3ªplanta 
08029, Barcelona 
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FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 
e-mail: fit@formacioitreball.org 
c/ Ramon Llull, 430, 438,  
08930, Sant Adrià de Besòs, Barcelona 

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR  
e-mail: taula@tercersector.cat 
c/ Rocafort 242 bis, 3ªplanta 
08029, Barcelona 

 

c) El projecte s’ha de trametre als Departaments, Organismes i Entitats de la Generalitat 
de Catalunya següents: 

 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) 
C/ de Provença, 204-208 
08036 Barcelona 

 
AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM (ACC) 
C/ del Foc, 57 
08038 Barcelona 

 
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPCAT) 
C/ Roc boronat 81-95  
08005 Barcelona 
sec.salutpublica@gencat.cat 

 
AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (ACCO) 
Via Laietana, 60 - 5a planta 
08003 Barcelona  
autoritat.competencia@gencat.cat 
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DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL 
Passeig de Gràcia, 105 
08008 Barcelona 
 
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS  
Passeig del Taulat, 266-270,  
08019 Barcelona 

 
DEPARTAMENT DE SALUT 
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria) 
08028 Barcelona 

 
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDCAT) 
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 
08008 Barcelona 
apdcat@gencat.cat 

 
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 
Pl. Pere Coromines, 1 
08001 Barcelona 
icd@gencat.cat  

 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA 
Rbla. de Catalunya, 19-21   
08007 Barcelona 
vicepresident.veh@gencat.cat 

 
CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
CATALUNYA 
Avinguda Diagonal, 452 
08006 Barcelona 
consell@cambrescat.org 
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DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ 
Passeig de Gràcia, 107 (Palau Robert) 
08008 Barcelona 

 
DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ DIGITAL 
Carrer del Foc, 57 edifici A 
08038 Barcelona 

 
A la resta de Departaments de la Generalitat, mitjançant el SIGOV. 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
Direcció General d’Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia 
 

 

  Versió del 08/02/23           

PROJECTE DE DECRET..... /2023, de .... de......... de 2023, pel qual es desenvolupa la Llei 
3/2020, de l'11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. 

Elaborat per la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612‐614 

08007 Barcelona 

Tel.: 93 304 67 00 

http://agricultura.gencat.cat 

Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública 

 

Tràmit de consulta pública prèvia de l’article 133 de la Llei 39/2015 

S’ha portat a terme la consulta pública prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 133.1 de la 
Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques. Aquesta consulta es va iniciar en data 6 de novembre de 2020, atorgant-se un termini 
de 3 mesos -que va finir el 6 de febrer de 2021- per a que la ciutadania, en general, i les 
organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta nova norma, 
poguessin expressar-se sobre l’adequació de la norma als problemes que es volen solucionar, 
la necessitat i oportunitat de l’aprovació d’aquesta norma, els objectius de la mateixa i les 
possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.  

Durant la consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 
3/2020, de l’11 de març es van rebre 13 aportacions per part d’organitzacions i ciutadania a 
través del portal Participa Gencat. Les aportacions rebudes es van valorar de manera 
individualitzada i s’elabora un document de retorn classificat per àmbits i subàmbits, on es 
classifiquen les aportacions segons la seva valoració i la justificació En data 19 de gener de 
2023 es publica el document de retorn de la consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament 
de desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris al canal Participa Gencat. 
 

Tràmit de participació ciutadana  

Atès que el tràmit de participació s’estableix de forma obligatòria per a totes les iniciatives 
normatives que “per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració 
pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu”, tal com preveu l’article 69.1 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
es considera pertinent la realització del tràmit de participació ciutadana pel termini d'un mes.  
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Tràmit d’informació pública 

L’article 64.2.f) de la Llei 26/2010, del 23 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix la procedència, si s’escau, de sotmetre el 
projecte de disposició reglamentària a informació pública. 

L’expressió “si s’escau”, ens ha de permetre valorar la idoneïtat o no de sotmetre aquest projecte 
al tràmit de informació pública, tenint en compte que aquest ha de passar, també, pel tràmit 
d’audiència.  

A diferència del tràmit d’audiència, que és limita a la participació d’aquelles persones, entitats, 
associacions o agrupacions que vegin els seus interessos i fins directament afectats per l’objecte 
de la disposició, el tràmit d’informació pública permet que qualsevol ciutadà tingui o no interès 
directe o legítim pugui efectuar alꞏlegacions. El tràmit d’informació pública permet, per un costat, 
que els ciutadans alꞏleguin el que estimin convenient en defensa de l’interès general i, per un 
altre costat, permet que els ciutadans afectats, que no han pogut ser determinats per 
l’Administració, puguin comparèixer en el procediment i fer valer els seus interessos. La 
informació pública garanteix així el coneixement generalitzat de les disposicions que seran 
aprovades per l’Administració, i encara que dirigides a la generalitat dels ciutadans, no exclou 
la possibilitat de realitzar alꞏlegacions per als ciutadans o organitzacions i associacions 
afectades que es personin en el procediment i en els que no concorren els criteris restrictius per 
considerar preceptiva la seva participació en el tràmit d’audiència. 

Per tot l’exposat, l’Administració ha de fomentar la participació de tots els ciutadans com a 
garantia de l’encert i de l’oportunitat d’aquesta norma, ja que aquest tràmit, va referit a un interès 
general i colꞏlectiu que transcendeix del propi dels que poden veure’s afectats directament en 
els seus drets i interessos. A més, serveix com a eina d’informació per a l’Administració per 
veure com es millora el contingut d’aquesta disposició i, també, per revestir de legitimitat 
democràtica la norma que es vol impulsar. 
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Com a conseqüència, s’entén que procedeix sotmetre a informació pública aquest projecte de 
decret. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Joan Gòdia Tresánchez 
Director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia 
 
Barcelona, (en la data de signatura electrònica) 
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