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Memòria de les observacions i les alꞏlegacions presentades en els 
tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública 
i informes, si escau, i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas 

 

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions públiques, es va procedir a la realització d’una 
consulta pública prèvia: 

- En data 3 de novembre de 2020 es va comunicar al Govern la necessitat de realitzar 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. 

 
- En data 6 de novembre de 2020, s’inicia el període de consulta pública prèvia a 

l’elaboració del projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, 
que va romandre oberta al portal Participa Gencat entre el 6 de novembre de 2020 i el 6 de 
febrer de 2021. 
 

- 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 valoren de manera individualitzada i s’elabora un document de 

retorn classificat per àmbits i subàmbits i on les aportacions han estat classificades segons 
la seva valoració i la justificació corresponent tal i com es mostra a continuació: 
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Àmbit  Subàmbit  Qui la presenta?  Contingut de la proposta/aportació  Es recull?  Justificació 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.1. Aspectes clau 
PPPMA 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Fundació 
Espigoladors 
 
Banc dels Aliments 
 

Establir una guia per a la implementació d’un pla de prevenció de 
pèrdues  i malbaratament alimentari a  les empreses alimentàries 
com  a  document  de  referència  pel  que  fa  a  l’estructura  i  al 
contingut dels PPPMA. Elaborar de guies específiques per algunes 
baules  de  la  cadena  alimentària  i  acompanyar‐les  de  formació  i 
acompanyament a mida per poder implementar els PPPMA. 

Si 

La proposta està recollida a la Llei 3/2020, concretament al art. 
7.h)  com  a  obligació  de  l’Administració  pública,  i  es  preveu 
incloure‐ho  al  projecte  de  decret.  Des  del  DACC  s'ha  publicat 
una guia general per a l'elaboració i implementació d'un PPPMA 
i  s'està  treballant  en  l'elaboració  de  guies  específiques  pels 
diferents  sectors/baules de la cadena agroalimentària. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.1. Aspectes clau 
PPPMA 

Banc dels Aliments 
Fer una proposta sobre com es podrien concretar els 10 principis 
bàsics de la Guia per a la implementació d’un pla de prevenció de 
pèrdues i malbaratament alimentari a les entitats socials.  

Si 

Els  10  principis  bàsics  recollits  a  la Guia  per  la  implementació 
d'un PPPMA a  les empreses agroalimentàries es concreta, pels 
diferents  sectors  o  baules  de  la  cadena  agroalimentària,  a 
través de  les  guies  específiques que  s'estan  elaborant  des del 
DACC i que estan disponibles al web. 
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1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.1. Aspectes clau 
PPPMA 

Institut Agrícola de 
Sant Isidre 

Enfocar  el  PPPMA  a  nivell  de  baules  de  la  cadena  alimentaria, 
incloent  el  consumidor  final,  que  és  on  majoritàriament  es 
concentra  el  malbaratament.  L’esforç  i  destinació  dels  recursos 
dels  plans  han  de  ser  proporcionals  al  percentatge  de  reducció 
del  malbaratament  que  es  pretén,  o  es  pot  assolir,  en  aquella 
baula, centrant‐hi els majors esforços e incentius. 

Parcialment 

La proposta està recollida a la Llei 3/2020, concretament al art. 
7.h)  com a  obligació  de  l’Administració  pública. Des  del DACC 
s'ha  publicat  una  guia  general  per  a  l'elaboració  i 
implementació d'un PPPMA i s'està treballant en l'elaboració de 
guies  específiques  pels  diferents  sectors/baules  de  la  cadena 
agroalimentària.  Els  recursos  destinats  al  PPPMA  els  decideix 
cada empresa en funció de les seves necessitats i objectius per 
prevenir  les  PMA,  al  projecte  de  decret  que  s'elabori  no  es 
preveu  especificar  quina  magnitud  han  de  tenir,  atès  que  es 
considera  que  no  és  objecte  de  regulació  en  el  marc  del 
desplegament reglamentari. Tanmateix, les empreses tindran a 
la  seva  disposició  les  guies  generals  i  específiques  per 
desenvolupar els seus plans. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.1. Aspectes clau 
PPPMA 

Entitats Socials 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Incorporar els següents aspectes al PPPMA: 
a) Diagnosi (gestió dels aliments des de l’entrada fins a la sortida 
complint  la  normativa  en  matèria  de  salut,  qualitat,  higiene  i 
seguretat  alimentàries  sanitàries  i  d’anàlisi  de  punts  crítics, 
descripció  dels  processos  i  protocols  aplicats,  procés  de 
segregació de la fracció orgànica que es realitza, accions per a la 
prevenció  de  residus  que  es  duen  a  terme,  accions  d’inserció 
sociolaboral  o  d’entrega  social  d’aliments  desenvolupades  per 
l’entitat)  
b) Quantificació (metodologia de quantificació de les pèrdues i el 
malbaratament  alimentaris,  quantificació  del  volum  que  s’ha 
malbaratat  en  cadascuna  de  les  categories  de  l’article  11) 
c)  Accions  de  prevenció  i  reducció  (objectius  de  prevenció  i 

Parcialment 

El  contingut mínim obligatori dels PPPMA es preveu  recollir al 
projecte  de  decret,  i  es  desplegarà  de  manera  més  àmplia  i 
específica a través de les guies i codis de bones pràctiques que 
elabora  el  DACC,  de  conformitat  amb  la  Llei  3/2020  i  amb 
l'objectiu  de  donar  suport  als  diferents  sectors  i  baules  de  la 
cadena  agroalimentària.  Alguns  dels  punts  de  l'aportació  es 
recolliran al projecte de decret  i d'altres es tindran en compte 
per elaborar futures guies de suport a l'elaboració del PPPMA o 
per realitzar‐ne actualitzacions. 
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reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, mesures 
per a  la millora de  la  segregació de  la  forma, mesures aplicades 
per  a  evitar  el  malbaratament  alimentari  en  cada  baula  de  la 
jerarquia de prioritats)  
d) Calendarització de les mesures a implantar 
e)  Seguiment  i  avaluació  (indicadors  de  seguiment, mecanismes 
d’avaluació i millora contínua) 
f) Durada dels plans (es disposaria d’un període per a la adaptació 
a  les mesures del  reglament  i  elaboració del pla  (12 mesos)  i  el 
pla  podria  tenir  una  durada  màxima  de  4  anys.  Només  caldria 
actualitzar anualment els indicadors). 
Incloure els següents aspectes: anàlisi situació per cada segment 
/  subsector,  objectius,  bones  pràctiques  necessàries,  mitjans  i 
ajudes  al  sector,  aspecte  social  de  l’aprofitament  del 
malbaratament, polítiques, seguiment, inspecció i sancions. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.1. Aspectes clau 
PPPMA 

Unió de Pagesos 

Atès  que  el  punt  de  l’article  5  de  la  Llei  3/2020  deixa  a  les 
microempreses  fora  de  l’àmbit  d’establir  plans  de  prevenció  de 
pèrdues i malbaratament, i considerant que la gran majoria de la 
pagesia té la consideració de microempreses, no posicionar‐se en 
aquest àmbit. 

‐  No es tracta d'una aportació concreta. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.2. Metodologia 
de quantificació i 
comunicació de 
dades 

Unió de Pagesos 

La metodologia ha de diferenciar les pèrdues del malbaratament 
alimentari.  Cal  recollir  els  diferents  motius  que  els  originen, 
sobretot  per  identificar  aquells  que  van  lligats  a  pràctiques 
comercials deslleials o contràries a les normes de competència. 

Si 

El  contingut  de  la  declaració  anual  de  les  pèrdues  i  el 
malbaratament  alimentari  es  preveu  desplegar  al  projecte  de 
decret, en el qual els operadors podran especificar de manera 
voluntària a les causes i els motius que l'han originat a l'hora de 
comunicar les xifres de la seva activitat. 
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1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.2. Metodologia 
de quantificació i 
comunicació de 
dades 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Fundació 
Espigoladors 
 
Banc dels Aliments 
 
Institut Agrícola 

Cada  baula  ha  de  tenir  un  mètode  que  s’adeqüi  a  les  seves 
característiques. 

Si 

Les empreses agroalimentàries es podran acollir als mètodes de 
quantificació  de  les  PMA  que  s'estableixen  a  les  guies 
d'implementació  d'un  PPPMA  i  que  el  DACC posa  a  disposició 
de les empreses del sector.  

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.2. Metodologia 
de quantificació i 
comunicació de 
dades 

Banc dels Aliments 
 
Espigoladors 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Aplicar els criteris que marca la CE per a la metodologia comuna 
amb  la  Decisió  Delegada  2019/1597,  tant  pel  que  fa  a  la 
metodologia  com  a  les  unitats  de  mesura  (tones  mètriques  de 
massa fresca).  

Si 

Es tindrà en compte, a l’hora de fer el projecte de decret que la 
quantificació de pèrdues i el malbaratament alimentaris es faci 
a  l'empara  dels  mètodes  de  mesura  exhaustiva  establerts  a 
l’annex  III  de  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. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.2. Metodologia 
de quantificació i 
comunicació de 
dades 

Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Establir criteris clars  i comuns,  i a  la vegada coincidents amb els 
emprats  a  la  UE,  sobretot  pel  què  fa  a  la  terminologia  i 
establiment  d'un  canal  d’informació  recurrent  i  robust  què 
permeti conèixer la realitat del malbaratament tant pel que fa als 
seus orígens com característiques. Preveure un mínim tractament 
de la informació. 

Si  Es preveu recollir al projecte de decret. 
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1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.3. Sistemes de 
quantificació de les 
PMA 

Unió de Pagesos 
Quantificar les pèrdues que s’han evitat gràcies a entitats com la 
Fundació  Espigoladors  que  realitzen  espigolaments,  i  recollir  els 
motius pels quals aquest producte no s'ha pogut comercialitzar. 

Si 

El  sistema  de  quantificació  de  les  PMA  per  a  recollir  la 
declaració  anual  a  la  que  estan  obligades  les  empreses 
agroalimentàries  preveu  recollir  les  dades  sobre  productes 
alimentaris destinats a la distribució gratuïta (com és el cas dels 
productes  espigolats)  i  a  l'alimentació  animal,  i  per  tant  el 
malbaratament  alimentari  evitat.  Es  preveu  regular‐ho  al 
projecte de decret. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.3. Sistemes de 
quantificació de les 
PMA 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Institut Agrícola de 
Sant Isidre 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Utilitzar el mètode indirecte per quantificar el malbaratament, en 
funció  del  sector  productiu.  En  alguns  sectors  de  producció,  les 
pèrdues  i  el  que  es  destina  a  compostatge  es  pesa.  En  alguns 
sectors,  cal  preveure  la  pèrdua  de  pes  per  les  condicions 
ambientals (per exemple, el sector frutícola). 
Considerar pèrdues i malbaratament quan es refereix a producte 
que  ja  ha  estat  collit  amb  intenció  de  posar‐lo  en  circulació  al 
mercat.  Les  pèrdues  en  aquest  àmbit  cal  considerar‐les  per 
campanya agrícola. 
Quantificar    les pèrdues  i el malbaratament alimentari per grans 
famílies i pes. 

Si 

La  metodologia  de  quantificació  de  les  PMA  i  la  informació 
recollida  per  les  empreses  es  concretarà  amb  el  sistema 
establert  per  l'Administració  pública  perquè  les  empreses 
puguin  comunicar  les  dades  i  que  es  preveu  regular  en  el 
projecte  de  decret.  D’altra  banda,  les  empreses 
agroalimentàries es podran acollir als mètodes de quantificació 
de les PMA que s'estableixen a les guies d'implementació d'un 
PPPMA  que  facilita  el  DACC  a  les  empreses  del  sector  i  es 
concretarà al desplegament reglamentari. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.3. Sistemes de 
quantificació de les 
PMA 

Fundació 
Espigoladors 

Aplicar la quantificació com a part del control de la traçabilitat del 
producte, tal i com marca la normativa. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

La  metodologia  de  quantificació  de  les  PMA  i  la  informació 
recollida  per  les  empreses  es  concretarà  amb  el  sistema 
establert  per  l'Administració  pública  perquè  les  empreses 
puguin  comunicar  les  dades  i  que  es  preveu  el  projecte  de 
decret. En aquest sentit, es tindran en compte  les aportacions 
realitzades durant el procés de consulta per fer un sistema més 
senzill, eficient i efectiu possible, malgrat no es preveu incloure 
la  quantificació  de  manera  específica  en  el  control  de  la 
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traçabilitat. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.4. Altres 
aspectes 

ACM 

Implicar  l’administració  local  per  afavorir  espais  i  punts  de 
trobada dels diferents actors a fi de promoure mecanismes locals 
de  reaprofitament  alimentari  que  evitin  el  malbaratament  i 
alhora promoguin, en tots els equipaments públics locals, circuits 
per canalitzar adequadament els excedents. 

Si 

Es preveu regular al projecte de decret que les administracions 
locals  puguin  subscriure  convenis  de  col∙laboració  per 
desenvolupar  programes  o  línies  d’actuació  que  s’adoptin, 
d’acord amb  la  jerarquia de prioritats, per reduir  les pèrdues  i 
el malbaratament alimentaris present a la Llei 3/2020. 

1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.4. Altres 
aspectes 

Isabel Coderch 

Plantejar diverses qüestions sobre els PPPMA: 
 ‐  Un  percentatge  molt  elevat  dels  serveis  de  restauració 
col∙lectiva està subcontractat a empreses de càtering. Qui serà el 
responsable  de  generar  el  pla  d’acció  de  PPPMA,  la  entitat  o 
l’empresa gestora? 
‐  En  cas  de  ser  l’empresa  gestora,  haurà  de  presentar  un  Pla 
d’Acció de PPA per centre o per empresa? 
 ‐ Quins requeriments tindrà el Pla de PPA? 
 ‐  Està  permès  fer  donacions  d’aliments  per  alimentació  animal 
tal i com es descriu a l’article 5? 
‐  S’hauran  de  fer  diagnòstics  del  malbaratament?  Cada  quan? 
Què s’haurà de pesar? 

Si 

Els  aspectes  vinculats  amb  les obligacions de  les  empreses de 
restauració  estan  recollits  a  l'art.  5  i  7  de  la  Llei  3/2020,  i  es 
preveu  concretar,  si  s’escau,  a  través  del  projecte  de  decret. 
Els  PPPMA  els  han  de  realitzar  les  empreses  o  entitats  sense 
afany  de  lucre  que  siguin  titulars  de  l'activitat. 
La  destinació  d'aliments  a  l’alimentació  animal  com  a mesura 
per a  reduir  les PMA està recollida a  l'art. 5 de  la Llei 3/2020, 
sempre  i  quan  s'hagin  esgotat  les  prioritats  anteriors 
estipulades a l'art. 11 de la mateixa. La declaració anual de les 
pèrdues  i  el  malbaratament  alimentari  és  l'acreditació 
documental  de  les  dades  de  pèrdues  i  de  malbaratament 
alimentari produïts a Catalunya en el període d'un any natural a 
les  activitats  de  les  empreses  alimentàries,  les  empreses  del 
sector de restauració i hostaleria i les entitats d'iniciativa social 
i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la 
distribució d'aliments obligades a informar‐ne anualment.  
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1. Pla de prevenció 
de pèrdues i 
malbaratament 
alimentari (PPPMA) 

1.4. Altres 
aspectes 

CCOO 

Valorar les següents aportacions: 
‐  L’aplicació  del  Pla  Estratègic  ha  de  comptar  amb  els  agents 
objecte de la mateixa Llei 3/2020, per la qual cosa cal fomentar la 
participació  activa  i  efectiva  dels  representants  legals  de  les 
persones treballadores. Segons l'article 12.5 de la Llei, el Consell 
Català de l'Alimentació ha de contribuir a l'elaboració del pla i a la 
seva valoració biennal. Garantir el funcionament d'aquest Consell 
(especialment  la Comissió de malbaratament  i  sostenibilitat)  i  la 
presència dels sindicats majoritaris al seu, si que podria facilitar la 
participació esmentada. 
‐  La capacitació de  les persones  treballadores als  serveis públics 
ha de ser un dels eixos del Pla Estratègic, pels seus volums i valor 
d'exemple,  reproduint  els  criteris  de  l'art.  5.4  de  la  Llei  3/2020. 
De  manera  concreta,  s'han  de  contemplar  les  destinades  a  la 
gestió  de  menjadors  d'hospitals,  de  centres  formatius, 
d'empreses  públiques  o  de  centres  geriàtrics,  però  també  les 
plantilles  de  cada  administració  pública  han  de  comptar  amb 
formació per a millorar els seus hàbits diaris amb el menjar, que 
en molts casos es donen durant la jornada laboral. 
‐  Els  diferents  departaments  de  la  Generalitat  han  de  realitzar 
plans específics de prevenció de pèrdues alimentàries en aquells 
centres  que  gestionin  aliments  o  disposin  de  menjadors 
gestionats directament o indirectament. 
‐ Impulsar convenis amb altres administracions públiques per a la 
prevenció de pèrdues alimentàries. 
‐ La informació recopilada pel Pla Estratègic ha d'estar disponible 

Parcialment 

La  major  part  d'aquestes  aportacions  ja  estan  recollides  a 
l'article  12  i  13  de  la  Llei  3/2020,  els  quals  fan  referència  a 
l'elaboració  del  Pla  Estratègic  de  les  PMA  i  a  les  mesures  de 
suport  i  foment  per  a  la  prevenció  de  les  pèrdues  i  el 
malbaratament  alimentaris,  i  que  es  preveuen  regular  en  el 
projecte de decret. També a l'art. 7 de la Llei 3/2020, estableix 
que  l'Administració,  és  qui  ha  d'impulsar,  entre  d'altres,  la 
incorporació de clàusules i convenis per a prevenir les PMA en 
centres propis on es gestionin aliments. 
Des  del  DACC  es  promourà  la  participació  de  tots  els  sectors 
implicats  a  través  del  Consell  Català  de  l’Alimentació  i  altres 
canals  de  participació  a  l’hora  d’elaborar  el  desplegament 
reglamentari  d’aquesta  Llei  i  de  l’estratègia  aprofitem  els 
aliments. 



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

 

  Versió del 09/02/2023           

PROJECTE DE DECRET..... /2023, de .... de......... de 2023, pel qual es desenvolupa la Llei 
3/2020 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 

per les organitzacions referenciades a la normativa. 
‐ Realitzar campanyes informatives sobre els principals indicadors 
que s'estableixin, adreçades a la ciutadania. 
‐ Situar un espai web específic al web del DARP amb les principals 
dades sobre el malbaratament alimentari. Un exemple podria ser 
l'avaluació  biennal  del  pla  estratègic  que  ha  de  realitzar  el 
Govern. 
‐  Les  accions  formatives  relacionades  amb  la  manipulació  o  la 
gestió  d'aliments  hauran  d'incorporar  continguts  de 
sensibilització contra el malbaratament alimentari, especialment 
quan comptin amb finançament públic. 

2. Sistemes 
d'informació per la 
quantificació de PMA 

2.1. Sistema 
d'informació per la 
recollida i anàlisi 
de dades 

Unió de Pagesos 

Respecte el sector primari, hauria de ser un sistema senzill per tal 
de facilitar aquestes dades, per part de la pagesia una opció seria 
incloure‐ho en l’elaboració del cens agrari i una altra opció podria 
ser  l’elaboració d’una enquesta anual voluntària o una enquesta 
destinada  a  un  nombre  representatiu  d’explotacions  dels 
diferents sectors de producció agrària. 
El  sistema ha d’incloure un mecanisme senzill  i vàlid per  tal que 
aquells  aliments  destinats  a  distribució  gratuïta  puguin  ser 
quantificats  i  valorats  econòmicament,  de  manera  que  les 
empreses,  i especialment  la pagesia, puguin ser beneficiàries de 
desgravacions  de  la  seva  fiscalitat.  Especialment,  cal  establir  un 
mètode  per  aquells  productes  que  es  deixen  en  dipòsit,  per 
exemple, als assentadors de Mercabarna i que per motius aliens 
al  productor  acaben  al  Banc  dels  Aliments,  o  per  aquells 
productes que s’espigolen. 

No 

La  declaració  anual  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris  a  la  que  estan  obligades  les  empreses 
agroalimentàries  que  estipula  la  Llei  3/2020,  és  una  eina  per 
quantificar i fer seguiment de les PMA en el context català. 
En  relació  a  la  fiscalitat  no  es  recollirà  en  aquest Decret,  atès 
que  aquesta  matèria  s’ha  de  regular  per  llei  i  no  és  objecte 
d’aquest decret 
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2. Sistemes 
d'informació per la 
quantificació de PMA 

2.1. Sistema 
d'informació per la 
recollida i anàlisi 
de dades 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Banc dels Aliments 
 
Fundació 
Espigoladors 
 
Institut Agrícola de 
Sant Isidre 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 
 

Els  resultats  es  poden  recollir  per  collites  (anual),  i  en  horta 
anualment.  És  necessari  fer‐ho  senzill.  Cal  un  format  simplificat 
per tipus de destinació: indústria, compostatge. 
Existència  d’una  plataforma  digital  de  fàcil  ús  que  permeti  la 
incorporació de les dades de cada agent, i que permeti per tant la 
integració  de  les  dades  per  baules,  per  sectors,  per  baules  de 
cada sector, etc. 
Cada agent ha de poder recuperar  les dades de  la seva sèrie de 
mesures així com les dades integrades per baules sectors i totals. 
Es  pot  establir  algun  sistema  d’indicador  per  a  què  cada  agent 
pugui comparar la pròpia eficiència amb la mitjana o mediana de 
la seva baula dins el propi sector. 
Ha  de  ser  un  sistema  públic,  obert,  on  es  recullin  les  dades  de 
manera anual i agregada per tal que es pugui fer una comparativa 
amb  anys  posteriors.  Les  diferents  organitzacions  han  de  poder 
entrar  les  dades  de  manera  nominal  i  poder  tenir  una  carpeta 
privada per tal de poder fer anàlisis de la seva quantificació anual 
i  comparativa amb altres  anys  i  que es puguin  fer públiques  les 
dades sense incorporar el nom de l´organització. Al mateix temps, 
el  sistema  hauria  de  donar  dades  i  indicadors  per  sectors 
d’activitat desagregats per producte, baula, % sobre la producció 
o  comercialització,  etc.  D’aquesta  manera  es  poden  proposar 
accions  per  tal  de  fomentar  la  reducció  de  les  pèrdues  i 
malbaratament  a  les  diferents  baules  de  la  cadena.  Valorar  la 
realització d’informes anuals de resum amb les dades recollides.  
El  sistema  ha  d’obtenir  una  estimació  –  no  exhaustiva  –  que 

Si 

Es preveu  regular  en  el  projecte de decret  la manera  com els 
òrgans  competents  en  la  gestió  de  les  dades  proporcionades 
per les empreses publicaran   la informació disponible, a través 
d'un sistema d'informació de dades obertes. 
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permeti orientar les polítiques de suport als diferents sectors de 
la  cadena alimentària, enfocant els  recursos  cap  les baules amb 
majors  dificultats  per  minimitzar  les  pèrdues,  inclosos 
importació/exportació i el consumidor final. 
El  sistema  ha  de  ser  digitalment  compatible  i  capaç  de 
comptabilitzar  informacions  bolcades  automàticament  i 
obligatòriament  per  part  dels  diferents  agents  a  un  sistema 
comú. El canal d’informació anterior s’ha de poder estendre per 
contemplar  la  part  del  malbaratament  que  seguint  diferents 
processos  es  destina  per  canals  socials  a  l’alimentació  d’aquells 
col∙lectius  més  necessitats,  així  com  altres  destinacions 
alternatives. 

2. Sistemes 
d'informació per la 
quantificació de PMA 

2.2. Disposició 
pública de les 
dades agregades 

Unió de Pagesos 
 
Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Banc dels Aliments 
 
Institut Agrícola de 
Sant Isidre 
 
Fundació 
Espigoladors 

Conèixer  la  situació  global  per  baules  així  com  els  principals 
motius de generació de pèrdues i malbaratament per cada baula. 
No és positiu diferenciar‐ho per territoris, com a mínim al sector 
primari,  per  evitar  competències  deslleials  entre  territoris  per 
aquest  fet  i  per  facilitar  la  transmissió  de  dades  fidedignes  dels 
diferents operadors. 
Les  dades  resultants  de  la  quantificació  han  de  ser  obertes  per 
transparència, però també per conèixer l’evolució i per incentivar 
tots  els  agents  de  la  cadena.  Cal  poder  avaluar  el  propi 
comportament amb el del sector i baula corresponent. 
Conèixer  la  situació  global,  si  bé  convindrà  distingir  entre  el 
malbaratament evitable  i el propi dels processos productius  i de 
transformació, a fi i efecte d’evitar criminalitzar cap de les baules 
de la cadena. 

Parcialment 

Es preveu  regular  en  el  projecte de decret  la manera  com els 
òrgans  competents  en  la  gestió  de  les  dades  proporcionades 
per les empreses publicaran   la informació disponible, a través 
d'un sistema d'informació de dades obertes.  
No  es  recull  l’aportació  de  no  mostrar  les  dades  a  escala 
territorial a l'hora de plantejar el sistema de visualització de les 
dades,  atès  que  l’accés  a  les  dades  ha  de  ser  obert  per 
qüestions de transparència. No obstant això, es preveu que les 
dades  vagin  acompanyades  d’un  suport  informatiu  que  eviti 
possibles interpretacions esbiaixades.  
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CCOO 

La  informació  sobre  les  quantitats  de  les  PMA  donarà  una 
fotografia  d’on  ens  produeixen més  pèrdues  i malbaratament,  i 
alhora permetrà  impulsar accions per revertir aquesta situació a 
mida a les diferents baules, territoris, etc. 
Considerar les baules com sectors homogenis en la seva activitat 
productiva, de manera que cada empresa pugui comparar la seva 
realitat amb  la  realitat de  seu  sector. Donar aquesta  informació 
de malbaratament disgregada per operacions / causes (tal  i com 
marca  la Guia del  Pla de Prevenció de Pèrdues a  la  seva pàgina 
29) de manera que aquestes dades tinguin una estructura similar 
a  aquesta.  El  benefici  per  les  empreses  serà  poder  obtenir 
fàcilment  un  benchmark  amb  el  qual  identificar  en  quins 
processos han d’actuar per reduir el malbaratament. 
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3. Pla Estratègic de 
les Pèrdues i el 
Malbaratament 
Alimentari (PEPPMA) 

3.1. Aspectes clau 
PEPMA 

Unió de Pagesos 
 
Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
 

Definir aspectes clau sobre el Pla Estratègic de les PMA: a qui va 
dirigit, exposició dels objectius de disminució i/o minimització de 
les PMA i com aconseguir els objectius. 
Incloure  en  el  contingut  del  PEPPMA  el  mecanisme  legal 
pertinent  per  tal  que  la  pagesia  que  permet  l’espigolament  o 
deixa  en  dipòsit  el  producte  a  altres  operadors  consti  com  a 
donadora  del  producte  destinat  a  distribució  gratuïta,  i  com 
poder‐ho  justificar  davant  d’hisenda  per  ser‐ne  beneficiaris  a 
nivell  de  fiscalitat.
Un  aspecte  clau  ha  de  ser  com  disminuir  les  pèrdues  i 
malbaratament  en  una  baula  i  que  són  objecte  de  pràctiques 
comercials  d’altres  baules.  Aquí  també  s’hi  ha  d’incorporar  les 
pràctiques  comercials  deslleials  o  contraries  a  les  normes  de 
competència 

Parcialment 

Al projecte de decret es preveu recollir el contingut i els àmbits 
d'actuació del PEPMA, en el qual s'inclou la diagnosi de situació 
a  Catalunya  en  el  moment  d’elaboració  del  pla  i  anàlisi 
d’antecedents: quantificació de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris  en  les  diferents  baules  de  la  cadena  alimentària  i 
anàlisi  de  les  causes,  entre  les  quals  es  troben  les  pràctiques 
comercials deslleials i les condicions contractuals que indueixen 
les PMA. També es tindrà en compte a l’hora de desenvolupar 
actuacions  en  el  marc  del  PEPMA,  els  responsables  de 
l’execució,  agents  implicats,  terminis  d’execució,  pressupost  i 
indicadors  d’avaluació. 
La  declaració  anual  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris  a  la  que  estan  obligades  les  empreses 
agroalimentàries  que  estipula  la  Llei  3/2020,  es  una  eina  per 
quantificar i fer seguiment de les PMA en el context català 
En  relació  a  la  fiscalitat  no  es  recollirà  en  aquest Decret,  atès 
que  aquesta  matèria  s’ha  de  regular  per  llei  i  no  és  objecte 
d’aquest decret. 
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3. Pla Estratègic de 
les Pèrdues i el 
Malbaratament 
Alimentari (PEPPMA) 

3.1. Aspectes clau 
PEPMA 

Banc dels Aliments 

Incloure els següents aspectes: 
‐ Concreció de la metodologia a aplicar per baules de la cadena i 
per sector, especificant la manera de calcular. 
‐  Definir  clarament  l’obligatorietat  de  reportar  el  destí  dels 
productes no comercialitzats. Això pot permetre distingir en què 
ha estat malbaratat i que ha estat destinat a cada ús establert per 
la jerarquia ‐ periodicitat de les mesures 
‐  Incentius  aplicables  per  l’acompliment  del  pla  de  cada  agent
‐ Guies concretes per l’elaboració dels plans d’empresa o entitat
‐  Establiment  de  mesures  de  suport  per  obtenir  les  mesures  i 
reportar les dades fins assolir‐ne la seva plena aplicació, establint 
la durada de l'esmentat suport. 

Parcialment 

Les empreses agroalimentàries es podran acollir als mètodes de 
quantificació de les PMA per la Declaració Anual de les Pèrdues 
i el Malbaratament Alimentari (DAPMA) que s'estableixen a les 
guies  d'implementació  d'un  PPPMA  que  facilita  el  DACC  a  les 
empreses  del  sector  i  que  es  concretarà  al  desplegament 
reglamentari.  
L'obligatorietat de reportar les dades de la DAPMA s'estipula a 
l'art.  8.1,  de  la  qual  resten  excloses  les  microempreses. 
El  contingut mínim obligatori dels PPPMA es preveu  recollir al 
reglament, i es desplega de manera més àmplia a través de les 
guies  i  codis  de  bones  pràctiques  que  elabora  el  DACC 
(Generalitat  de  Catalunya)  per  donar  compliment  a  la  Llei  i 
donar  suport  als  diferents  sectors  i  baules  de  la  cadena 
agroalimentària.  
La resta d'aspectes presents a l'aportació es tindran en compte 
per elaborar futures accions i línies de treball. 
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3. Pla Estratègic de 
les Pèrdues i el 
Malbaratament 
Alimentari (PEPPMA) 

3.1. Aspectes clau 
PEPMA 

Fundació 
Espigoladors 

Incloure els següents aspectes: 
‐ Un pla d´accions detallat amb indicadors mesurables i calendari 
d’accions.  
‐ Una diagnosi dels diferents sectors i baules 
‐  Tenir  informació  rellevant  sobre  accions  que  estiguin 
desenvolupant‐se  arreu  del món  en  la  seva matèria,  per  tal  de 
poder fomentar rèpliques i models d’innovació social  i d’inserció 
laboral  tant  d’aquí  com  d’altres  que  no  existeixen  en  el  nostre 
país però si que ho fan en altres països. 
‐ Crear una taula amb els diferents actors més rellevants (tant per 
la  seva  capacitat  d’innovació  com  per  la  seva  trajectòria).
‐ Dotar de finançament a les diferents iniciatives que es plantegin 

Si 

La major  part  d'aquestes  aportacions  es  recolliran  al  projecte 
de  decret,  concretament  quan  es  reguli  el  contingut  del  Pla 
Estratègic de les PMA i a la governança del Comitè de prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

3. Pla Estratègic de 
les Pèrdues i el 
Malbaratament 
Alimentari (PEPPMA) 

3.1. Aspectes clau 
PEPMA 

Institut Agrícola de 
Sant Isidre 

El Pla Estratègic ha de centrar‐se en el consum a les llars (que és 
on és concentra la major part del malbaratament), i fer una major 
difusió  dels  mecanismes  per  evitar‐ho  tant  a  les  llars  com  al 
sector de la restauració i hostaleria. 
 

No 

El  PEPMA  es  centrarà  en  totes  les  baules  de  la  cadena 
alimentària, tal i com estipula la Llei 3/2020, amb l’objectiu de 
tenir un context ampli de la situació, les causes i la quantificació 
de  les  pèrdues  i  el  malbaratament  alimentari  a  Catalunya  i 
desenvolupar actuacions per prevenir‐lo des de tots els fronts. 
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3. Pla Estratègic de 
les Pèrdues i el 
Malbaratament 
Alimentari (PEPPMA) 

3.1. Aspectes clau 
PEPPMA 

Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Realitzar  accions  de  comunicació,  sensibilització,  informació  i 
assessorament en el desplegament de  la Llei  i  les obligacions de 
les empreses en  tot el  territori. Considerar  la possibilitat de  fer‐
ho a través del teixit cameral. Valorar l’assessorament individual 
a  les  empreses  per  la  redacció  i  implementació  dels  Plans 
individuals  de  les  empreses,  en  col∙laboració  amb  empreses 
(consultores i altres organismes) homologades per les Cambres.   

Parcialment 

L'art. 13 de la Llei 3/2020, recull les mesures de suport i foment 
per  a  la  prevenció  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris,  entre  les  quals  hi  ha  previst  el  desplegament  de 
campanyes de sensibilització, comunicació i capacitació de tots 
els agents de la cadena agroalimentària. A l'art. 7 de la mateixa 
Llei, es recullen les obligacions de l'Administració pública, entre 
les  quals  es  preveu  la  facilitació  de  guies  per  l'elaboració  de 
plans  de  prevenció,  individuals  o  col∙lectius,  de  les  PMA. 
D'altra  banda,  les  agrupacions  i  associacions  empresarials 
poden  impulsar  i desenvolupar accions  i plans  col∙lectius a  les 
quals les empreses del sector poden adherir‐se tal i com recull 
la Llei 3/2020 a l'article 5.3. 
Es recullen la resta d'aportacions per tal de tenir‐les en compte 
a l'hora d'elaborar el projecte de decret. 
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4. Pràctiques 
comercials deslleials 

4.1. Pràctiques 
deslleials que 
indueixin o 
fomentin les PMA 

Unió de Pagesos 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 
 
Federació de 
Cooperatives de 
Catalunya 
 
Institut Agrícola de 
Sant Isidre 
 
Fundació 
Espigoladors 

Recollir  les  següents  pràctiques  comercials  deslleials  que 
indueixen o provoquen les PMA: 
‐  Modificacions  unilaterals  o  retroactives  de  les  condicions 
contractuals  (freqüència,  mètode,  lloc,  calendari,  volum, 
lliurament, normes de qualitat, condicions de pagament, preu) 
‐ Absència de contracte escrit 
‐  Carències  en  el  subministrament  d’informació  suficientment 
detallada,  o  subministrament  d’informació  ambigua  respecte  a 
les clàusules contractades 
‐  Anul∙lació  sobtada  i  injustificada  d’un  contracte.  Es  considera 
una  anul∙lació  sobtada  tota  aquella  que  sigui  comunicada  en 
menys de 30 dies (Directiva UE 633/2019). 
‐  Transferència  deslleial  del  risc  comercial  (pagament  del 
productor  pel  deteriorament  o  pèrdua  ocasionats  en  locals  del 
comprador) 
‐  Imposició  de  la  devolució  incondicional  de  mercaderies  no 
venudes 
‐ Pressió per reduir preus 
‐ Desconeixement per part de la pagesia si el producte lliurat a un 
altre  operador  queda  en  dipòsit  o  és  una  compra‐venda  del 
producte. 
‐  Tota  aquella  pràctica  que  no  és  objecte  d’un  recurrent  anàlisi 
dels  orígens  del  malbaratament  per  tal  de  rebaixar‐lo  i  a  la 
vegada  li dóna una sortida sense respectar  les possibilitats de  la 
jerarquia establerta per la legislació 
‐  No  emprar  la  data  de  consum  preferent  i mantenir  polítiques 

Si 

Les pràctiques deslleials o pràctiques contràries a les normes de 
competència  que  indueixen  o  fomentin  el  malbaratament 
alimentari al proveïdor formulades durant la consulta pública es 
preveuen  incloure  al  projecte de decret.  També es  tindran en 
compte les estipulades a Llei 16/2021, de 14 de desembre, per 
la  qual  es modifica  la  Llei  12/2013,  del  2  d’agost,  de mesures 
per  millorar  el  funcionament  de  la  cadena  alimentaria  i  la 
directiva europea promulgada al respecte. 
En relació a les pràctiques comercials vinculades amb la data de 
caducitat  i  consum  preferent,  a  l'article  5  de  la  Llei  3/2020 
s'estipula  que  una  de  les  obligacions  de  les  empreses 
alimentàries  i  les  entitats  d'iniciativa  social  i  altres 
organitzacions  sense  ànim  de  lucre  que  es  dediquen  a  la 
distribució  d'aliments  és  vetllar  per  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 de la Llei 3/2020. 
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lligades a la data de caducitat. 
‐ No acceptació per part de  la distribució de productes amb una 
data de caducitat que hagi superat només un terç del període des 
de la seva fabricació fins a la consum preferent / caducitat.   
‐  Retorns  per  defectes  qualitatius,  vendre  per  sota  de  preu  de 
producció (ofertes temporals, abús distribució,...), desviament del 
risc del negoci d’una baula a l’anterior. 
Considerar  que  cal major  transparència  en els mercats  i  llotges, 
mecanismes  de  control  i  supervisió  de  les  operacions  que  per 
volum poden afectar al mercat, i aplicar el big data per detectar 
accions  coordinades  i  recurrents  que  impliquin  una  concertació 
d’operadors.  Fer  una  diagnosi  més  específica  sobre  quin  és 
l’impacte  de  les  diferents  pràctiques  comercials  en  la  generació 
de  les  pèrdues  i  el malbaratament  alimentari.  Tenir  en  compte 
per  exemple  l’anul∙lació  de  comandes  a  últim moment,  el  canvi 
de condicions dels contractes, etc. 

4. Pràctiques 
comercials deslleials 

4.2. Mecanismes 
de control de les 
pràctiques 
comercials 
deslleials 

Unió de Pagesos 
 
Fundació 
Espigoladors 
 
 

Valorar  que  els  mecanismes  de  control  no  són  suficients  i  que 
calen més  inspectors  i modificar  la Llei de  la cadena alimentaria 
per  tal  que  no  deixi  fora  contractes  de  subministrament  per  la 
quantia  de  l’operació,  per  efectuar‐se  el  seu  pagament  al 
comptat, per ser dipòsits mercantils del Codi de comerç (venda a 
resultes)  o  per  la  seva  data  de  formalització.  Cal  també que  no 
quedin  fora  per  se  les  cooperatives  agràries  i  les  organitzacions 
de productors més enllà de les exempcions específiques incloses 
a la Directiva (UE) 2019/633. La Llei ha de regular de manera més 
estricta  altres  conductes  deslleials  com  la  revenda  a  pèrdues,  i 

No s’inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

Es  recull  l'aportació com a  línia de  treball per a  futurs  treballs 
tècnics  que  puguin  ajudar  als  diferents  sectors  de  la  cadena 
alimentària  a  detectar  pràctiques  deslleials  o  clàusules 
contractuals  que  puguin  induir  a  generar  PMA,  i  les  eines 
disponibles per fer‐hi front. 
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que  s’acoti per a  la  cadena alimentària el percentatge de quota 
de mercat que suposa posició de domini. 
Elaborar  una  guia  de  pràctiques  deslleials  comercials  oberta  i 
pública  per  tal  de  poder  actuar‐hi.  Considerar  quins  són  els 
mecanismes  de  denúncia  actualment.  Si  no  està  garantit 
l’anonimat, difícilment un productor o productora denunciarà al 
seu client. 

4. Pràctiques 
comercials deslleials 

4.2. Mecanismes 
de control de les 
pràctiques 
comercials 
deslleials 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 

Considerar  que  falten  recursos  en  inspecció  tant  als  punts  de 
venda com a les diferents baules de la cadena alimentària. 

No s’inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

 ‐ 

4. Pràctiques 
comercials deslleials 

4.2. Mecanismes 
de control de les 
pràctiques 
comercials 
deslleials 

Institut Agrícola de 
Sant Isidre 
 

Reforçar  la  inspecció  a  fi  i  efecte  de  detectar  situacions  de 
concertació.  Igualment,  l’AICA  ha  d’actuar  d’ofici  i  davant  de 
denúncies  anònimes  que  aportin  indicis  raonables.
Incorporar el big‐data davant el dimensionament dels operadors 
al mercat. La normativa de competència ha de tenir en compte la 
regulació  de  mercats  específics  i  el  paper  de  subproductes  o 
matèries primes parcialment transformades amb incidència en la 
formació de preus. 
A  l’hora  de  tenir  en  compte  si  una  empresa  o  vàries  estan 
controlant  el  mercat  d’un  determinat  producte  alimentari,  és 
necessari  que  es  tinguin  en  compte  les  operacions  de  compra‐
venda  dels  productes  semi‐transformats  o  derivats  que  puguin 
tenir incidència en la formació del preu a productor. 
 

No 
L'aportació  rebuda  no  es  recollirà  al  reglament  atès  que  la 
regulació de la competència no és objecte d'aquesta llei, la qual 
es regeix per altra legislació vigent. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.1. Condicions 
entitats que 
realitzen 
espigolaments 

Unió de Pagesos 

L’activitat  d’espigolament  ha  de  quedar  regulada  i  que  les 
entitats  que  el  realitzen  estiguin  inscrites  en  un  registre.  Les 
entitats que espigolen han d’ésser entitats  sense ànim de  lucre, 
que  tinguin  prohibida  la  comercialització  del  producte  espigolat 
en  fresc  i que en cas de comercialitzar el producte que elaborin 
procedent d’espigolament hagin d’abonar un  import  per  aquest 
(a fi i efecte de que fos considerada una activitat comercial) i que 
el producte comercialitzat elaborat procedent de  l’espigolament 
serveixi  per  inserir  socialment persones  amb dificultats  i  només 
tingui  per  objectiu  cobrir  tots  els  costos  de  l’elaboració  i 
distribució del producte, així com les inversions per la millora de 
l’espigolament  i  l’increment  del  personal  laboral  d’aquestes 
entitats,  a  fi  i  efecte  d’evitar  que  s’hi  associï  un  benefici 
empresarial.  
La regulació també ha d’incloure com regular el comerç minorista 
que posa a la venda aquests productes. El comerç minorista que 
comercialitzi  el  producte  procedent  de  les  entitats 
d’espigolament també ha de constar en un registre i tenir com a 
obligació  no  carregar  un  benefici  empresarial  sobre  aquest 
producte, és a dir que el preu de venda al públic li permeti cobrir 
els  costos  de  comercialització,  però  no  en  pugui  obtenir  un 
benefici  empresarial.  Això  es  podria  efectuar  a  través  de,  per 
exemple, regular el marge comercial que pot aplicar l’establiment 
minorista  respecte  el  preu  d’adquisició  del  producte  a  l’entitat 
d’espigolament. 

Parcialment 

La  regulació  de  l'espigolament  es  preveu  desenvolupar  al  
desplegament reglamentari.  
 No  es  recullen  les  propostes  en  relació  al  comerç  minorista 
atès que es considera que no és objecte d'aquesta llei. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.1. Condicions 
entitats que 
realitzen 
espigolaments 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 
 
Fundació 
Espigoladors 
 
Institut Agrícola de 
Sant Isidre 

Valorar  que  siguin  les  entitats  sense  ànim  de  lucre  amb  servei 
social  les  que  puguin  realitzar  la  pràctica  de  l’espigolament.
En aquest  sentit,  les entitats que vulguin  realitzar  la pràctica de 
l’espigolament hauran de: 
‐  Seguir  les  indicacions  de  la  Guia  de  bones  pràctiques  per  un 
espigolament segur del DARP 
‐ Tenir presentat el Pla de Voluntariat al registre corresponent, és 
a  dir,  haver  formalitzat  un  Pla  de  Voluntariat.  La  nova  Llei  del 
Voluntariat  25/2015 del  30 de  juliol  ha  regulat  aquesta pràctica 
per assegurar que totes  les entitats o organitzacions  implicades, 
així  com  el  voluntariat,  coneguin  bé  els  seus  drets  i  deures.  En 
aquest  sentit és  tasca pròpia de  l’EPE  informar al voluntariat de 
l’existència  de  la  Llei  i  elaborar  un  Pla  de  Voluntariat
‐ Demostrar que tenen  les assegurances que es  requereixen per 
dur a terme aquesta pràctica (Responsabilitat Civil, assegurances 
de  voluntariat)  i  altra  documentació  (conveni  amb  les  persones 
productores, albarans, etc.) 
‐  Complir  amb  la  proposta  de  Guia  de  pràctiques  correcte 
d’higiene  en  l´Espigolament  de  productes  hortofructícoles, 
impulsada  per  la  Unió  de  Pagesos  amb  col∙laboració  amb  la 
Fundació Espigoladors que està pendent de validar‐se amb l’ACSA
‐  Tenir  en  compte  que  producte  espigolat  s’ha  d’adreçar  a 
entitats socials sense afany de lucre 
‐  Vetllar  per  mantenir  un  control  de  traçabilitat  mitjançant  un 
registre exhaustiu que inclogui una sèrie de dades que permetin 
traçar  al  producte  des  del  seu  origen  a  la  seva  destinació. 

Si 
La  regulació  de  l'espigolament  es  preveu  desenvolupar  al 
projecte  de  decret  i  es  tindran  en  compte  les  propostes 
realitzades. 
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‐  Les  entitats  que  vulguin  realitzar  la  pràctica de  l´espigolament 
haurien  de  presentar  un  seguit  de  documentació  per  tal  de  ser 
validades  per  l´òrgan  competent  amb  la  matèria: 
  + Nom organització, NIF, estatuts, certificats de compliment de 
les obligacions fiscals 
  + Memòria explicativa  
  +  Pla  de  voluntariat  i  comprovant  de  pagament  de  les 
assegurances 
‐ No podran utilitzar el nom d´Espigoladors per no crear confusió 
(és una marca registrada) i hauran d’utilitzar el glossari establert 
a la Guia de bones pràctiques per un espigolament segur. 
 
Crear un registre oficial d´entitats que volen exercir la pràctica de 
l’espigolament per  tal de garantir el  compliment dels  criteris  de 
les entitats i que es pugui controlar l´activitat per donar seguretat 
al sector primari i la resta d´entitats. 
 
La  naturalesa  jurídica  de  l’entitat  no  ha  de  ser  rellevant,  en  la 
mesura que la activitat de l’espigolament no doni com a resultat 
un  producte  alimentari  que  pugui  entrar  en  els  circuïts 
comercials.  El  producte obtingut  s’ha de destinar  íntegrament a 
beneficència. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.1. Condicions 
entitats que 
realitzen 
espigolaments 

Banc dels Aliments 

L’espigolament no ha de competir amb la comercialització regular 
de les empreses on s’espigola, per tant s’haurà de definir que l’ús 
d’allò  espigolat  ha  de  ser  segons  la  jerarquia  art.  11,  el  del 
consum  humà  gratuït,  havent  d’estar  concertada  la  seva 
possibilitat  de  distribució  abans  d’efectuar‐ne  l’espigolament, 
tenint en compte les capacitats de les entitats socials per la seva 
distribució.  
L’espigolament haurà d’estar subjecte a la mateixa regulació que 
la  recuperació d’aliments  en  general  pel  que  fa  a  l’ús  d’aquests 
aliments  per  projectes  d’inserció  de  col∙lectius  desafavorits.  Les 
entitats  que  es  dediquen  a  l’espigolament  hauran  d’estar 
subjectes a les normes de prevenció del malbaratament i hauran 
de  reportar  les  quantitats  i  destins  espigolats  en  un  apartat 
específic  de  la  mateixa  plataforma  de  recol∙lecció  de  dades,  ja 
que es tractarà de reducció de les pèrdues tal com les defineix la 
Llei. Per tant, hauran de tenir el propi Pla, els sistemes de mesura 
i reportar les dades com els altres agents. 

Si 

De  conformitat  amb  la  Llei  3/2020,  totes  les  empreses 
alimentàries,  entitats  d’iniciativa  social  i  altres  organitzacions 
sense ànim de lucre dedicades a la distribució d’aliments, amb 
independència  de  la  seva  mida,  han  d’adoptar  les  mesures 
pertinents  per  aplicar  a  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris  la  jerarquia  de  prioritats  de  l'article  11  de  la  Llei 
3/2020,  per  prevenir  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris Les entitats  i empreses que realitzen la pràctica de 
l'espigolament,  com  agents  de  la  cadena  alimentària,  estan 
obligades, en cas que no siguin una microempresa, a  informar 
anualment  de  la  declaració  anual  de  les  pèrdues  i  el 
malbaratament alimentari  (DAPMA),  segons  l’article 5.1 b)  i  c) 
de  la  Llei  3/2020  de  prevenció  de  pèrdues  i  malbaratament 
alimentari,  igual que la resta de casos recollits a  la Llei 3/2020  
La  regulació  de  l'espigolament  es  preveu  treballar  
desenvolupar  en el projecte de decret. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.1. Condicions 
entitats que 
realitzen 
espigolaments 

CCOO 

L’espigolament ha de tenir una normativa específica sobre certa 
capacitació  de  les  persones  que  el  desenvolupin  sobre  la 
prevenció de  riscos, el  respecte a  les  zones agrícoles o  la gestió 
ambiental (residus, biodiversitat, aigua etc.). 
Els ens locals hauran de registrar les actuacions d'espigolament al 
seu àmbit  i  traslladar aquesta  informació al DARP a partir de  les 
comunicacions  dels  espigoladors/ores  i  dels  titulars  de  les 
finques. 
Crear un cens de persones físiques i jurídiques acreditades per fer 
espigolament, gestionat pel DARP. 
En  cas  d'existir  més  demanda  que  oferta  per  fer  accions 
d'espigolament, tindran prioritat les entitats del tercer sector i els 
centres de formació especial. 

Parcialment 

La  regulació  de  l'espigolament  es  preveu  desenvolupar  en  el 
projecte de decret. El paper de les administracions locals en la 
regulació i gestió de la pràctica de l'espigolament i la gestió de 
la  demanda  de  la  pràctica  de  l'espigolament  no  es  preveu 
recollir en el projecte de decret, però es valorarà preveure quin 
serà  el  paper  de  l'administració  local  en  l'establiment  de 
mesures  de  prevenció  de  les  pèrdua  i  el  malbaratament 
alimentaris segons jerarquia de prioritats.   

5. Regulació 
espigolament 

5.2. Paper 
administració en la 
regulació de 
l'espigolament 

Unió de Pagesos 

Assegurar  que  les  entitats  que  es  dediquen  a  l’espigolament 
compleixen els requisits  indicats  i  tota  la normativa de qualitat  i 
seguretat  alimentària. Recordar que el DARP  ja ha elaborat una 
Guia d’espigolament segur que facilita conèixer quins han de ser 
els  requisits  d’aquest  espigolament  i  que  caldrà  completar  amb 
una  Guia  de  bones  pràctiques  d’higiene  en  l’espigolament  que 
haurà  d’ésser  acreditada  per  part  de  l’Agència  Catalana  de 
Seguretat Alimentària. 

Si 

Es valorarà introduir en el projecte de decret les condicions en 
què  s'hagi  de  dur  a  terme  l'activitat  de  recol∙lecció, 
condicionament  o  transformació  del  producte  espigolat  que 
sempre  estaran  supeditades  al  compliment  de  totes  les 
disposicions normatives en matèria de salut, higiene, seguretat 
i qualitat alimentàries. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.2. Paper 
administració en la 
regulació de 
l'espigolament 

Federació de 
Cooperatives 
Agràries de 
Catalunya 

Vetllar  pel  compliment  social  d’aquest  tipus  d’empreses; 
quantificar quilos d’entrada (albarà pagès) i quilos destinats a ús 
social.  En  cas  de  pèrdues  econòmiques  d’aquestes  entitats, 
l’Administració ha de donar suport. 

Parcialment 

Es tindrà en compte, a l’hora de redactar el projecte de decret 
recollir els requisits principals que han de complir  les entitats i 
organitzacions  que  realitzen  la  pràctica  de  l'espigolament 
d'acord amb la Guia de bones pràctiques per a un espigolament 
segur publicada a  la web del DACC, en  la qual es  recomana  la 
quantificació del producte espigolat i el registre de la destinació 
del mateix. 
Tanmateix,  no  es  preveu  desenvolupar  eines  específiques  per 
fer  front  a  les  pèrdues  econòmiques  del  les  entitats  que 
practiquen l'espigolament, però si mesures de suport  i  foment 
per  a  la  prevenció  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament 
alimentaris, de conformitat amb l'art. 13 de la Llei 2/2020. 
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5. Regulació 
espigolament 

5.2. Paper 
administració en la 
regulació de 
l'espigolament 

Fundació 
Espigoladors 

Valorar  els  següents  aspectes  sobre  el  paper  de  l’Administració 
en la regulació de la pràctica de l’espigolament: 
‐ Portar el  registre d’entitats que vulguin  realitzar  la pràctica de 
l´espigolament o derivar aquest registre a una entitat i/o derivar 
la validació d´aquestes entitats a una entitat 
‐  Dotar  de  recursos  econòmics  perquè  es  pugui  realitzar  la 
pràctica mitjançant subvencions o dotacions econòmiques 
‐  Establir  una  “taxa  de  desgravació”  o  uns  criteris  positius  de 
valoració  per  aquells  productores  i  productores  que  permetin 
espigolar  els  seus  camps  a  l’hora  d’atorgar  subvencions,  que  es 
contemplin en les licitacions públiques, etc. 
‐  Vetllar  per  el  bon  funcionament  de  la  pràctica  per  un 
espigolament segur. 

Parcialment 

Es  tindrà  en  compte,  a  l’hora  de  redactar  projecte  de  decret,  
els  requisits  principals  que  han  de  complir  les  entitats  i 
organitzacions  que  realitzen  la  pràctica  de  l'espigolament 
d'acord amb la Guia de bones pràctiques per a un espigolament 
segur publicada a  la web del DACC, en  la qual es  recomana  la 
quantificació del producte espigolat  i  la destinació del mateix.  
Les dotacions de recursos econòmics no es preveuen concretar 
per  decret,  atès  que  aquest  no  és  l’objecte  del  text. 
En  relació  a  la  fiscalitat  no  es  recollirà  en  aquest Decret,  atès 
que  aquesta  matèria  s’ha  de  regular  per  llei  i  no  és  objecte 
d’aquest decret. 
 

5. Regulació 
espigolament 

5.2. Paper 
administració en la 
regulació de 
l'espigolament 

Institut Agrícola de 
Sant Isidre 

Els productes obtinguts mitjançant  la pràctica de  l’espigolament 
no poden acabar en el circuït comercial convencional ni destinar‐
se  a  l’exportació  o  transformació  agroalimentària.  Únicament 
s’han  de  destinar  a  espais  de  beneficència  com  ara  el  Banc 
d’Aliments. Altrament, ja sigui directa o indirectament, suposaria 
o  bé  una  competència  deslleial  o  bé  un  ajut  d’Estat  a  una 
empresa  que  opera  comercialment  al  sector.  Cal  tenir  clar  que 
utilitzar “voluntaris” per a  la recol∙lecció de producte alimentari, 
únicament  és  raonable  si  aquesta  activitat  no  té  un  rendiment 
econòmic.  Altrament  estarem  parlant  d’un  benefici  encobert, 
aprofitant‐se  del  fet  de  no  haver  de  tributar  ni  fer  efectiva  la 

Si 
La  regulació  de  l'espigolament  es  preveu  desenvolupar  al 
projecte  de  decret  i  es  tindran  en  compte  les  propostes 
realitzades.  
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massa salarial, o bé aprofitant‐se d’un cost salarial reduït en base 
a  subvencions.
Per  altra  banda  si  el  producte  obtingut  accedeix  al  mercat  de 
productes  agroalimentaris,  ja  sigui  en  fresc  o  transformats 
(cuinats, melmelades, etc...) ens trobarem en idèntica situació de 
competència  deslleial.  Atès  s’estaran  utilitzant  fons  públics  (ja 
siguin  subvencions  o  desgravacions  fiscals)  o  la  facilitat  de  no 
tributar  les masses  salarials,  per  fer  arribar  al mercat productes 
per sota o al mateix preu que els seus competidors. 

5. Regulació 
espigolament 

5.2. Paper 
administració en la 
regulació de 
l'espigolament 

Banc dels Aliments 
Les  entitats  que  practiquen  l’espigolament  han  de  complir  els 
mateixos requisits que la resta d’entitats socials implicades en la 
distribució d’aliments. 

No 

No  es  preveu  recollir  a  l’elaboració  del  decret,  atès  que  es 
considera  que  les  entitats  socials  que  realitzin  la  pràctica  de 
l’espigolament i la distribució gratuïta del producte recuperat, a 
banda de l'estipulat a la Llei 3/2020 i al projecte de decret que 
s'elabori,  han  de  donar  compliment  a  la  resta  de  normativa 
vigent que li sigui aplicable i que es comuna a totes les entitats 
socials dedicades a la distribució gratuïta d'aliments.  
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.1. Sobre les 
obligacions 
empreses 
restauració i 
hostaleria (art. 5 i 
6) 

Federació 
d'Hosteleria de les 
Comarques de 
Girona 
 
Gremi d’Hotels de 
Barcelona 

El  sector  de  restauració  i  hostaleria  han  de  quedar  exclosos  de 
l’àmbit  d’aplicació  de  la  normativa  degut  al  context  COVID  i  les 
afectacions sobre les empreses de restauració i hostaleria.  
Considerar  la  preocupació  d’aquest  sector  sobre  els  següents 
punts: 
‐  Facilitar  envasos  de  l’establiment  per  tal  que  els  clients  es 
puguin  endur  els  aliments  sobrants  dels  seus  àpats.  Proposta 
d’establir una subvenció mínima del 80% dels costos dels envasos 
per  al  trasllat  dels  aliments  no  consumits  sempre  que  aquests 
siguin reutilitzables, compostables i/o reciclables (art. 6, lletres b i 
c.) 
‐  El  fet  que els  clients  s’enduguin  el menjar  sobrant  dels  bufets 
lliures,  que pot  portar  a  la picaresca de posar‐se més menjar  al 
plat, no per consumir‐ho al local, sinó per endur‐se’ls.  
‐ Subvencions i/o bonificacions per poder dur a terme les accions 
d’obligat compliment establertes a l’article 5, punt 1 lletres a, b i 
c. 
‐ Període d’adaptació, en un termini de dos anys, per tal que les 
empreses del sector de la restauració i l'hostaleria pugin adaptar‐
se. 
 

Parcialment 

L'art.  3  de  la  Llei  3/2020  recull  l’àmbit  d'aplicació,  i  estableix 
que la legislació 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 tingui el domicili social, entre 
les  qual  hi  ha,  entre  d'altres,  les  empreses  alimentàries  i  les 
empreses del sector de l'hostaleria o la restauració. 
Les dotacions de recursos econòmics no es preveuen concretar 
per decret, atès que aquest no és  l’objecte de  l’elaboració del 
text.  
En  relació  a  la  fiscalitat  no  es  recollirà  en  aquest Decret,  atès 
que  aquesta  matèria  s’ha  de  regular  per  llei  i  no  és  objecte 
d’aquest  decret. 
Es  recull  l'aportació sobre els bufets per  tal de treballar‐ho de 
cara a l'elaboració del projecte de decret. 
Els  envasos,  que  han  de  ser  aptes  per  a  l'ús  alimentari, 
reutilitzables,  compostables  o  fàcilment  reciclables,  i  que  han 
de permetre al consumidor emportar‐se el que no s'ha menjat, 
han de ser proporcionats pel propi establiment o bé acceptar‐
ne  els  que  duguin  el  propi  client  (art.  6  de  la  Llei  3/2020). 
 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.1. Sobre les 
obligacions 
empreses 
restauració i 
hostaleria (art. 5 i 

Isabel Coderch 
Valorar de quina manera s’hauran de demostrar els requisits que 
marca  l’article  6.1.  que  fa  referència  a  les  obligacions  de  la 
restauració i hostaleria 

 Si  Es recull l’aportació per a l’elaboració del projecte de decret. 
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6) 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.1. Sobre les 
obligacions 
empreses 
restauració i 
hostaleria (art. 5 i 
6) 

ACM 

Per  tal  d’afavorir  la  implicació  dels  gremis  de  la  restauració  i 
hotelers  i  cambres de comerç,  implicar  les oficines de  turisme a 
promoure  bon  hàbits  alimentaris  (productes  de  temporada  i  de 
proximitat),  per  tal  de  promoure  un  turisme  responsable  i  de 
qualitat. 
Des  de  l’àmbit  local  afavorir  la  programació  del  Govern  de  la 
Generalitat  i  concertadament  amb  els  ens  locals  de  plans 
d’educació  sobre  el  malbaratament,  orientats  al  conjunt  de  la 
ciutadania  (des  de  les  escoles,  biblioteques  i  en  tots  els 
equipaments públics).  
Fer accessible tota la informació a través de les eines que disposi 
cada municipi o comarca:  l’oficina d’atenció de  la ciutadania, als 
equipaments públics, als gremis de la restauració i hotelers, a les 
cambres  de  comerç,  als  consells  de  participació  cívica  locals,  i 
alhora propiciar la difusió de bons hàbits a través dels mitjans de 
comunicació  locals  i  a  les  xarxes  socials  per  fer  que  cadascú 
s’impliqui  en  l’esforç  col∙lectiu  de  frenar  el  malbaratament 
alimentari. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

No es  recollirà  l'aportació de manera específica al projecte de 
decret,  però  es  tindrà  en  compte  per  a  l'estratègia  sobre 
prevenció  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament  d'aliments  i 
possibles accions futures. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.2. Sobre les 
obligacions de les 
empreses i entitats 
que realitzen 
distribució 
d'aliments (art. 5.1 
b) 

Entitats socials 

Promoure en municipis petits i mitjans un acord amb els mercats 
i  supermercats  del  municipi  per  evitar  el  malbaratament 
alimentari,  millorant  els  circuits  d’aprofitament  dels  excedents 
alimentaris  (productes  frescos  amb  algun  defecte  visual, 
productes  amb  la data de  caducitat molt propera,  etc.). Valorar 
que  l’administració  local,  a  través  de  serveis  socials  coordinats 
amb  entitats  solidaries,  doni  sortida  a  aquests  aliments,  evitant 

Parcialment 

Es preveu tenir en compte aquestes aportacions en el projecte 
de decret que s'elabori. 
Pel que fa a la declaració de la donació d'aliments, els agents de 
la  cadena  alimentària  hauran  de  complir  les  obligacions 
recollides a la Llei 3/2020, a banda de la normativa vigent que 
resulti d'aplicació a l'activitat que realitzen. 
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així  que  esdevinguin  un  residu. 
Els  distribuïdors  i  productors  tindran  l’obligació  de  declarar  les 
donacions  d’aliments  i  hauran  de  donar  informació  veraç  i 
suficient sobre l'estat dels aliments que donen com a donació. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.2. Sobre les 
obligacions de les 
empreses i entitats 
que realitzen 
distribució 
d'aliments (art. 5.1 
b) 

ACM 

Atès  que  els  distribuïdors  i  productors  tindran  l’obligació  de 
declarar  les  donacions  d’aliments,  caldrà  promoure  dinàmiques 
territorials per  tal que  les administracions  locals puguin afavorir 
acords  amb  els  mercats,  el  comerç  i  els  supermercats  del 
municipi  per  evitar  el  malbaratament  alimentari,  tot  propiciant 
iniciatives  d’aprofitament  dels  excedents  alimentaris  (tant  de 
producte  fresc,  com  d’aliments  de  caducitat  curta,  etc.). 
L’administració  local  pot  facilitar  circuits  de  com  recuperar 
productes  alimentaris  i  canalitzar‐los  a  persones  vulnerables 
identificades des de serveis socials  i atesos de forma coordinada 
amb entitats  solidaries podria donar  sortida a  aquests  aliments, 
evitant  així  que  esdevinguin  un  residu  i  reduint  la  petjada 
ecològica. 

Si  Es preveu tenir en compte aquestes aportacions en el projecte 
de decret que s'elabori.  

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.3. Sobre les 
empreses 
exemptes 
d'elaboració del 
PPPMA (art. 5.2) 

ACM 
 
Entitats socials 

Les entitats sense ànim de lucre han de disposar de les mateixes 
facilitats  que  les  microempreses  pel  que  fa  a  l’exempció 
d’elaborar  plans  de  prevenció  o  que  es  simplifiquin  els  
mecanismes  i  siguin  àgils  per  fer  el  recompte  a  fi  d’evitar  una 
major complexitat en la gestió. 
Valorar que les entitats d’iniciativa social estiguin exemptes, com 
la  microempreses,  segons  el  grandària  o  disposar  de  eines  o 
protocols molt senzills per poder complir amb l’apartat a, b, c. Les 
entitats sovint no disposen d’estructura ni finançament per poder 

Parcialment 

Les  entitats  socials  han  de  respondre  a  les  obligacions 
estipulades a l'art. 5 i 9 de la Llei 3/2020, les quals no es poden 
contradir amb el que estipuli el  text del decret. Tanmateix, es 
treballaran les aportacions presentades en aquesta línia. 
Tanmateix,  l'Administració  es  compromet  (art.  13  de  la  Llei 
3/2020),  a  dotar  de  recursos  econòmics  els  projectes  que 
incloguin  la  reducció  del  malbaratament  alimentari  i  que 
generin  l'ocupació  de  col∙lectius  desfavorits,  duts  a  terme 
principalment per part d'entitats socials. 
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assumir aquests  requeriments. Des dels òrgans competents  s’ha 
de  posar  en  disposició  de  les  entitats  sense  ànim  de  lucre 
sistemes  senzills  per  elaborar  pla  de  prevenció  i  sistemes 
d'informació i recompte. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.4. Sobre les 
obligacions per les 
quals han de 
vetllar les 
empreses i entitats 
socials (art. 5.4) 

Entitats socials 

El  reglament  haurà  de  concretar  mesures  i  beneficis  per  als 
comerços  que  creïn  aquests  espais  (Art.  5.4.b),  així  s’evitarà  en 
molts casos la “logística inversa”, és a dir, que els aliments surtin 
dels comerços cap a punts de donació en condicions molt justes, 
fet que fa que el beneficiari sovint  li arribi el producte en males 
condicions.  Fomentar  l’entrega  social  de  manera  inclusiva  en 
mateix comerç i no generant canals i punts de distribució nous. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

No  es  preveu  recollir  l'aportació  de  manera  específica  al 
projecte de decret, atès que no és l'objecte prioritari de la Llei. 
No  obstant  això,  es  pren  en  consideració  la  proposta  per  a 
futures guies i accions relacionades amb la prevenció i gestió de 
les pèrdues i el malbaratament alimentari al comerç a detall. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.4. Sobre les 
obligacions per les 
quals han de 
vetllar les 
empreses i entitats 
socials (art. 5.4) 

ACM 
Promoure la prevenció de residus i contribuir a millorar la fracció 
orgànica i les iniciatives d’aprofitament de bioresidus. 

Parcialment  Es  valorarà  recollir  l'aportació  per  elaborar  el  projecte  de 
decret. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.5. Sobre els 
programes de 
reducció del 
malbaratament 
alimentari (art. 6.2 
i 6.3)  

Maria de la E. 

Els programes d'educació que obligatòriament han d'establir els 
serveis  d'àpats  o  menjadors  escolars,  en  col∙laboració  amb  els 
centres  educatius,  segons  l'article  6,  en  el  seu  punt  2,  han 
d’incloure l'elaboració conjunta amb els usuaris del centre escolar 
i el propi centre escolar d'un pla de reducció del malbaratament 
alimentari en el propi menjador escolar. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

L'aportació  no  es  recollirà  específicament  en  el  projecte  de 
decret  que  s'elabori,  però  es  pren  en  consideració  per  a 
l'elaboració  o  actualització  de  la  guia  sectorial  dedicada  als 
menjadors escolars. 
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.5. Sobre els 
programes de 
reducció del 
malbaratament 
alimentari (art. 6.2 
i 6.3)  

Entitats socials 

Impulsar un pla d’educació sobre el malbaratament, no només en 
escoles  i  residències  sinó  en  tots  els  equipaments  públics 
susceptibles a poder tenir  incidència en  la població per reduir el 
malbaratament alimentari. 

Si 

L'Administració  pública  i  la  resta  d'entitats  del  sector  públic 
tenen  l'obligació,  tal  i  com  recull  l'art.  7  de  la  Llei  3/2020, 
d'incorporar, en els  contractes públics  i  els  convenis de gestió 
de serveis relacionats amb la gestió d'aliments, clàusules per a 
prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Aportació 
ja recollida a la Llei 3/2020. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.5. Sobre els 
programes de 
reducció del 
malbaratament 
alimentari (art. 6.2 
i 6.3)  

Isabel Coderch 

Especificar quins requisits han de tenir els programes de reducció 
de  malbaratament  que  han  d’implementar  les  empreses  o 
entitats  gestores  de  serveis  o  d’àpats  de menjador  escolar,  així 
com  els  hospitals  i  les  residències  geriàtriques  als  que  fan 
referencia l’article 6.2. i 6.3.  

Si 

Es  preveu  recollir  al  projecte  de  decret  que  s'elabori  el 
contingut  mínim  els  PPPMA,  els  quals  han  de  basar‐se  en  la 
Guia  per  a  la  implantació  d’un  pla  de  prevenció  i  reducció  de 
pèrdues  i  malbaratament  alimentari  a  les  empreses 
agroalimentàries que es troba publicada a la web del DACC, així 
com  en  les Guies  adaptades  a  les  diferents  baules  i/o  sectors 
per a la implantació. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.6. Sobre les 
obligacions de 
l'administració 
pública (art. 7) 

ACM 

En  la programació dels mecanismes de dinamització  local,  s’han 
de  tenir  presents  línies  de  finançament  i  plans  de  suport  a 
generar nous usos als excedents alimentaris  i molt especialment 
vinculats  a  l’economia  circular;  també  la    convocatòria    d’ajuts 
orientats a  la  creació de  llocs de  treball d'inserció  laboral o a  la 
distribució  de  l’aliment  per  a  fins  socials  o  adreçat  a  col∙lectius 
vulnerables. 
Visibilitzar  les bones pràctiques de prevenció de  les pèrdues  i el 
malbaratament  i  afavorir  l’impuls  de  programes  de  formació 
especialment orientats a les noves generacions, a fi de promoure 
hàbits saludables i el compromís ambiental individual i col∙lectiu. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

L'aportació  no  es  recollirà  específicament  en  el  projecte  de 
decret,  però  es  pren  en  consideració  per  dissenyar  possibles 
accions i línies de finançament. 
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.6. Sobre les 
obligacions de 
l'administració 
pública (art. 7) 

Entitats socials 

Aclarir o concretar els següents punts: 
‐  Quin  tipus  d’aliments?  Per  exemple,  excedents  agrícoles?
‐ En relació a les ajudes que preveu la pròpia llei, s’ha de tenir en 
compte: 
    +  Que  la  gestió  de  donacions  no  és  gratuïta,  encara  que  no 
s’hagi de pagar pel producte, hi ha un cost per la seva recollida i 
gestió,  que  a  vegades  pot  ser  superior  al  preu  del  producte 
(segons  els  volums)
    +  Que  seran  necessàries  inversions  en  béns  de  capital  per  a 
crear  les  infraestructures  necessàries  per  a  la  conservació  i 
emmagatzematge dels aliments recuperats 
  + Que hi hagi línies específiques per als projectes que incorporin 
components  socials  (inserció  laboral,  entrega  social,  per 
exemple). 
  + Incentivar la compensació per l’estalvi d’emissions de carboni 
aconseguit amb l’aprofitament d’aliments. 

Parcialment 

L'art.  7  de  la  Llei  3/2020  recull  que  l'Administració  pública  té 
l'obligació  de  dotar  de  recursos  econòmics  els  projectes  que 
incloguin  la  reducció  del  malbaratament  alimentari  i  que 
generin l'ocupació de col∙lectius desfavorits. Per la seva banda, 
les  entitats  socials,  segons  el  que  determina  l'art.  8  de  la 
mateixa  Llei,  tenen  dret  a  rebre  suport  econòmic  de  les 
administracions  públiques,  en  tant  que  vetllen  pel  dret  a  una 
alimentació  saludable  i  generen  ocupació,  per  a  comprar 
aliments  bàsics  atenent  preferentment  a  criteris  de  qualitat  i 
d'impacte social dels productes,  i no tant a criteris econòmics. 
La resta d'aportacions no es recolliran al projecte de decret de 
manera  específica,  però  es  prenen  en  consideració  per  a 
futures accions i línies de treball.  
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.6. Sobre les 
obligacions de 
l'administració 
pública (art. 7) 

ACM 
 

Desplegar  el  suport  a  les  donacions  d’aliments  amb  els 
mecanismes que preveu la pròpia Llei: 
‐  Considerar  necessàries  iniciatives  innovadores  d’inversions  en 
béns de capital per a crear les infraestructures necessàries per a 
la  conservació  i  emmagatzematge  dels  aliments  recuperats.
‐ Que hi hagi  línies específiques per als projectes que  incorporin 
components  socials:  reactivació  econòmica,  ecològica  i  social 
justa  i  molt  especialment  la  inserció  laboral  de  col∙lectius 
vulnerables. 
‐  Que  s’incentivi  la  compensació  per  l’estalvi  d’emissions  de 
carboni  aconseguit  el    amb  l’aprofitament  d’aliments  ja  que 
permet  reduir  la  petjada  ecològica,  és  a  dir  contribuir  a  la 
neutralitat climàtica. 
 
Valorar  i  reconèixer  l’impacte  positiu  a  nivell  local  i  global  que 
generen les donacions, tot i que comportin costos (encara que no 
s’hagi  de pagar  pel  producte,  hi  ha un  cost  per  la  recollida  i  de 
gestió, que fins i tot pot ser superior al preu del producte).  

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

Les aportacions, en tant que es consideren recomanacions, no 
és  recolliran   específicament en el projecte de decret, però es 
pren en consideració per dissenyar possibles accions i  línies de 
finançament futures. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.7. Sobre la 
priorització d'usos 
dels aliments (art. 
11) 

Unió de Pagesos 
Concretar, si s’escau,  la  jerarquia d’usos dels aliments per a que 
els  agents  de  la  cadena  alimentària  l’apliquin  a  les  pèrdues  i  el 
malbaratament.  

Si 
Al projecte de decret que s'elabori es preveu concretar alguns 
aspectes vinculats amb la jerarquia de prioritats  a les pèrdues i 
el malbaratament alimentari i com s'haurà d'aplicar. 
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.7. Sobre la 
priorització d'usos 
dels aliments (art. 
11) 

Entitats socials 

Tenir  en  compte  l'impacte  ecològic  que  es  genera,  tant  amb 
producte en si com amb l’embolcall. Per exemple, que el impacte 
ecològic  de  l’envasat  d’un  producte  malbaratat  per  a 
l’alimentació  humana,  no  sigui  major  al  impacte  que  hagués 
generat el seu ús en una prioritat més baixa a l’escala. 

No s'inclou, 
però es 
recull 

l'aportació 

Les aportacions, en tant que es consideren recomanacions, no 
és  recolliran   específicament en el projecte de decret, però es 
pren en consideració per dissenyar possibles accions i  línies de 
finançament futures. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.7. Sobre la 
priorització d'usos 
dels aliments (art. 
11) 

CCOO 

A  partir  de  la  jerarquia  definida  per  l'art.  11  de  la  Llei,  es  fa 
necessari  incorporar  sistemes  de  distribució  d'aliments  que 
puguin resultar excedents entre les persones treballadores de les 
empreses de tota la cadena alimentària, sense limitar la capacitat 
d'arribar  a  acords  amb  ONG  per  distribuir  aliments  entre 
persones necessitades 

No 

A l'art. 11 de la Llei 3/2020 s'especifica la jerarquia de prioritats 
que  han  d'aplicar  pel  que  fa  a  la  prevenció  les  pèrdues  i  el 
malbaratament alimentaris,  però no  regula  específicament  els 
mecanismes  i  estratègies  que  poden  aplicar  cada  empresa  en 
particular,  sempre  i  quan  compleixin  amb  les  que  estipula  la 
llei, el futur desplegament reglamentari i els principis dels plans 
de prevenció de cada empresa. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.7. Sobre la 
priorització d'usos 
dels aliments (art. 
11) 

ACM 
 
Consell General de 
Cambres de 
Catalunya 

Vetllar  per  incentivar  les  iniciatives  de  nous  usos  de  tots  els 
agents de  la cadena, seguint tots els àmbits de prioritats des de 
l’alimentació humana fins a la valoració energètica. 
Considerar que la jerarquia l’estableix ja la Llei, caldrà adequar‐la 
a la logística i proximitat de les destinacions potencials. 

Parcialment 

A l'art. 11 de la Llei 3/2020 s'especifica la jerarquia de prioritats 
que  han  d'aplicar  pel  que  fa  a  la  prevenció  les  pèrdues  i  el 
malbaratament  alimentaris,  l'ordre  de  la  qual  és  d'obligat 
compliment.  Es  preveu  incorporar  algunes  excepcions  en  els 
casos  que  estiguin  degudament  justificats  per  un  enfocament 
de  cicle  de  vida  del  productes  o  pels  impactes  globals  de  la 
gestió  d’aliments  descartats  i  de  la  generació  de  residus 
alimentaris. 
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6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.8. Sobre les 
mesures de suport 
i foment per a la 
prevenció de les 
pèrdues i el 
malbaratament 
alimentaris (art. 
13) 

Entitats socials 
Concretar en el  reglament per garantir els punts  c  i d.  Línies de 
finançament o promoció d’ajuts per a garantir el punt g. 

Parcialment 

Al  projecte  de  decret  es  preveu  concretar  alguns  punts 
relacionats  amb  les mesures  de  prevenció  de  les  pèrdues  i  el 
malbaratament alimentaris, especialment aquells vinculats amb 
la promoció codis de bones pràctiques a les microempreses i a 
les administracions locals. 

6. Obligacions 
derivades de la llei 

6.8. Sobre les 
mesures de suport 
i foment per a la 
prevenció de les 
pèrdues i el 
malbaratament 
alimentaris (art. 
13) 

ACM 

Promoure  línies  de  finançament  que  contemplin  ajuts  per  a 
garantir  la  participació  ciutadana  i  el  voluntariat  per  afavorir 
iniciatives  de  reducció  del  malbaratament  i  d’inserció 
sociolaboral, especialment orientats als col∙lectius vulnerables. 

Parcialment 

Al  projecte  de  decret  es  valora  incorporar  el  paper  de 
l'administració  en  l'impuls,  l’elaboració  i  adopció  de  codis  de 
bones  pràctiques  per  establir  mesures  de  prevenció  de  les 
pèrdues  i el malbaratament alimentaris per donar compliment 
a  la  obligació  prevista  a  l'art.  7  de  la  Llei.  Tanmateix, 
l'Administració  també  té  l'obligació  de  dotar  de  recursos 
econòmics  els  projectes  que  incloguin  la  reducció  del 
malbaratament  alimentari  i  que  generin  l'ocupació  de 
col∙lectius desfavorits (art. 7 b) de la Llei 3/2020). 
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7. Altres 
consideracions 

7.1. Implicacions 
del món local 

ACM 

Remarcar  la  importància  de  la  Llei  3/2020,  de  l'11  de març,  de 
prevenció de  les pèrdues  i el malbaratament alimentaris per ser 
una  llei  pionera  a  l’àmbit  europeu  i  que és  d’aplicació  a  tota  la 
cadena alimentària i alhora és especialment necessària en l’actual 
context POSTCOVID. 
Accelerar  el  desplegament  de  la  Llei,  ja  que  pot  contribuir  a 
incorporar  molts  més  actors  a  un  esforç  imprescindible  que 
comporta  beneficis  multinivell  (ambiental,  social,  econòmic, 
energètic, ocupacional, etc.). 
El  món  local  haurà  de  tenir  un  rol  important  per  contribuir  a 
incentivar aquest desplegament de la llei a fi que es faci efectiva, 
arreu de Catalunya, ben aviat. 

Si 

Es  preveu  incorporar  al  projecte  de  decret  que  s’elabori  el 
paper de les administracions locals en l'establiment de mesures 
de  prevenció  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament  alimentaris 
segons jerarquia de prioritats establertes a la Llei 3/2020. 
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7. Altres 
consideracions 

7.2. 
Comercialització 
de producte 
recuperat per part 
d’entitats socials  

Plataforma 
Aprofitem els 
Aliments 

Considerar les següents aportacions: 
‐  L’ajuda  alimentaria.  La  majoria  de  les  iniciatives  d’ajuda 
alimentària  de  major  dimensió  tenen  encara  un  patró 
marcadament  assistencialista.  El  volum de  recursos  econòmics  i 
alimentaris pot ser utilitzat amb un ventall d’objectius molt més 
ampli que no pas fer arribar aliments a les persones i famílies més 
vulnerables. Aquests  recursos poden servir  també per a millorar 
l’equilibri  nutricional  dels  beneficiaris,  millorar  la  seva 
autoestima,  reduir  els  excedents  alimentaris,  enfortir  el  teixit 
econòmic i social dels entorns on es concentren les persones més 
necessitades 
‐  Les  entitats  receptores  d’ajuda  alimentària.  En  un  context  de 
sobreproducció  alimentària,  finançar  la  compra  d’aliments  per 
destinar‐los a la beneficència és una acció poc encertada des del 
punt de vista de l’optimització dels recursos públics. Els recursos 
econòmics  que  han  de  rebre  les  entitats  han  d’assegurar  que 
tinguin  les  infraestructures,  la  capacitat  logística  i  humana  per 
facilitar l’accés als aliments als més desfavorits 
‐  Des  de  les  entitats  la  gran  mancança  segueix  sent 
d’infraestructura  (càmeres  frigorífiques,  congeladors,  vehicles 
adaptats)  i  personal.  Sense menystenir  el  voluntariat,  cal  d’una 
banda  professionalitzar  el  sector  i  de  l’altre  oferir  feina  als 
col∙lectius desafavorits. Per tant cal concretar i buscar la manera 
de fer arribar els recursos econòmics a  les entitats  i dignificar  la 
feina que es duu a terme des d’aquestes 
‐ Cal repensar com fer la distribució d’aliments: els frescos són els 

Parcialment 

En  relació  als  temes  vinculats  amb  les  entitats  dedicades  a  la 
distribució gratuïta d'aliments, la major part de les aportacions 
es preveuen recollir, total o parcialment.  
Algunes d'elles es considera que ja estan establertes a la Llei o 
bé  es  preveuen  recollir  al  projecte  de  decret  que  s'elabori: 
‐  Les  aportacions  a,  b,  c  i  d  es  recullen  a  l'art.  7  de  la  Llei 
3/2020,  en  el  qual  l'Administració  pública  s'obliga  a  dotar  de 
recursos econòmics els projectes que  incloguin  la  reducció del 
malbaratament  alimentari  i  que  generin  l'ocupació  de 
col∙lectius desfavorits. D'altra banda, es recullen els matisos de 
les aportacions que no s'han incorporat a la Llei i es prenen en 
consideració  per  a  futures  accions. 
‐  Les  aportacions  e,  f,  h  i  j  es  consideren  bones  pràctiques  i 
recomanacions  per  millorar  la  distribució  gratuïta  d'aliments. 
No  es  recullen  específicament  a  la  Llei,  però  es  prenen  en 
consideració per a  l'elaboració del projecte de decret   o per a 
desenvolupar  futures  accions  en  aquest  àmbit. 
‐  L'aportació  g  es  recull  a  l'art.  9.3  de  la  Llei  3/2020,  el  qual 
estableix  que  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 
projectes  socials  de  caràcter  inclusiu  no  tenen  responsabilitat 
civil,  penal  ni  administrativa  sobre  els  possibles  defectes  de 
naturalesa, aspecte, durada o envasament dels aliments, llevat 
que  aquests  defectes  siguin  derivats  d'actes  negligents  o  de 
conductes intencionades per a causar‐los. 
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que  més  es  malbaraten  i  els  que  menys  arriben  a  les  famílies. 
Aquests productes no s’haurien de repartir només un cop al mes 
(com  fem  la majoria d’entitats),  sinó que  caldria una distribució 
per exemple setmanal, o variable segons disponibilitat, cosa que 
no  és  fàcil,  mancarien molts  recursos  (d’espai,  franges  horàries 
més  amples,  per  tant,  és  imprescindible  més  personal,  més 
infraestructures  i  posar  més  mitjans  per  incrementar 
l’espigolament i de retruc l’aprofitament de les pèrdues del camp
‐  Pel  que  fa  al  peix  fresc,  poc  present  i  insuficient  en  les 
canalitzacions a les entitats socials es podria explorar el projecte 
francès  “Le  panier  de  la  mer”  d’aprofitament  del  peix  sense 
sortida  comercial
‐  Cal  treballar molt quins  criteris de  selecció de productes es  fa 
abans  que  arribin  a  les  entitats  (no  volem  ni  podem  ser  “el 
contenidor ètic per llençar la orgànica”) 
‐ Finalment recordem que una llei que alliberi de responsabilitat 
als  donants  d’aliments,  pot  promoure  la  qualitat  i  quantitat  de 
donacions  (Llei  del  Bon  Samarità).  Aquestes  pors  a  la  donació 
encara  són  força  extenses  per  ex.  a  nivell  d’escoles  i  altres 
centres  educatius.
‐ Datació d’aliments envasats. Algunes entitats segueixen insistint 
també en seguir fent difusió sobre les dates de caducitat/consum 
preferent per evitar el rebuig d’aliments aptes per al consum per 
part dels usuaris finals 
‐  Cal  fer  arribar  encara més  recursos  educatius  sobre prevenció 
del  malbaratament  alimentari  a  les  famílies  beneficiàries  dels 
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programes  
‐ No és fàcil adequar el volum que pot arribar, al volum i qualitat 
que es pot distribuir.  Caldria  treballar més enxarxats.  En aquest 
sentit, alguna eina tecnològica ens hauria d’ajudar a lligar oferta i 
demanda, tant a escala donants‐entitats com entitats‐beneficiaris 
(a  Terrassa  El  Rebost  està  fent  algun  intent,  però  manquen 
recursos).  Fundació  Àurea  per  exemple,  està  treballant  en  el 
desenvolupament d’una web/plataforma que permeti  compartir 
donacions d’aliments entre entitats. La idea és que l’app serveixi 
per  a  publicar  les  donacions  que  arriben  a  una  entitat  i  que  no 
poden assumir per tal que altres entitats  li puguin donar sortida 
(van  una mica més  lents  del  desitjat  perquè  l’equip  és  limitat  i 
cada  cop  atenen més  entitats  però  esperen  poder‐la  activar  en 
uns mesos).  
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7. Altres 
consideracions 

7.2. 
Comercialització 
de producte 
recuperat per part 
d’entitats socials  

Banc dels Aliments
Entitats socials 

En relació a l’aprofitament del producte malbaratat: En els casos 
del producte alimentari reutilitzat per als usos previstos a l’article 
11, cal estipular: 
‐  Que  aquests  aliments  recuperats  poden  ser  venuts  a  preu  de 
mercat, encara que no hagin patit  cap procés de  transformació, 
sense  que  això  sigui  vist  com una  pràctica  comercial  deslleial  o 
contrària  a  la  norma  de  competència.  No  representen  una 
pràctica de competència deslleial  ja que el producte, després de 
la  gestió  per  part  de  l’entitat  social,  no  es  pot  considerar  el 
mateix. D’altra banda, s’informarà de la seva provinença. 
‐ Que els  consumidors  tinguin  informació veraç  i  suficient  sobre 
l'estat dels aliments 
‐ Les entitats socials que recuperen aliments tindran l'obligació de 
declarar  els  usos  d’aquests  aliments  segons  la  jerarquia  de 
l’article 11. No contemplem la necessitat de traçabilitat per cada 
producte entre l’entrada de la donació i el producte de sortida. 

Parcialment 

Es preveu tenir en compte l'aportació sobre la comercialització 
de  productes  donats  a  entitats  socials  per  tal  d'abordar‐lo  al 
desplegament reglamentari. 
D'altra  banda,  les  entitats  socials  i  altres  organitzacions  sense 
ànim  de  lucre  que  es  dediquen  a  la  distribució  gratuïta 
d'aliments,  tal  i com especifica  l'art. 9.1 de  la Llei 3/2020, han 
de  complir  amb  la  normativa  en  matèria  de  salut,  qualitat, 
higiene  i  seguretat  alimentàries,  entre  els  quals  s'inclou  el 
control i registre de la traçabilitat dels productes que rep i que 
distribueix. 
La  resta  d'aportacions  es  consideren  bones  pràctiques  i 
recomanacions  per  millorar  la  distribució  gratuïta  d'aliments. 
No es  recolliran específicament a  l’elaboració del decret, però 
es prenen en consideració per a desenvolupar  futures accions 
en aquest àmbit. 
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7. Altres 
consideracions 

7.3. Altres 
aspectes 

Entitats socials 
Valorar  quina  és  la  representació  dels  agents  del  tercer  sector 
social  en  el  Consell  Català  de  l’Alimentació  i  com  s’articularà 
aquesta representació. 

No  La  representativitat  dels  membres  del  Consell  Català  de 
l’Alimentació no és objecte de l’elaboració d’aquest decret. 

7. Altres 
consideracions 

7.3. Altres 
aspectes 

PAA 

Crear  una  taula  permanent  i  fons  econòmic.  Dotar  la  llei  d’un 
instrument  en  forma  de  taula  permanent  que  aglutini  els 
diferents agents de la cadena alimentaria al mateix temps que les 
organitzacions  i  entitats  socials.  Una  taula  que  proposi  acords, 
accions  conjuntes,  difongui  bones  pràctiques  i  impulsi  diferents 
campanyes per conscienciar, educar i sensibilitzar en la prevenció 
del malbaratament dels aliments. 

Si 

La Llei preveu  la elaboració del Pla Estratègic de  les PMA, que 
es  dotarà  amb  pressupost  vinculant  per  a  desenvolupar  les 
accions que en aquest s'estableixin. La governança d'aquest Pla 
Estratègic es concretarà al projecte de decret. 

7. Altres 
consideracions 

7.3. Altres 
aspectes 

ACM 

Des del Govern de  la Generalitat  i  concertadament amb els ens 
locals, es promoguin incentius, instruments econòmics i financers 
al  reglament  que  contribueixi  a  territorialitzar  iniciatives 
d’economia  circular.  Alhora,  incloure  la  implementació  de  la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari entre els 
requisits de qualitat ambiental especialment a l’àmbit hoteler, de 
la restauració i en general del comerç alimentari.  

Parcialment 

Es valora abordar al projecte de decret aspectes vinculats amb 
el  paper  de  les  administracions  locals  en  l'establiment  de 
mesures  de  prevenció  de  la  pèrdua  i  el  malbaratament 
alimentaris  segons  jerarquia  de  prioritats  estipulades  a  la  Llei 
3/2020. 
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7. Altres 
consideracions 

7.3. Altres 
aspectes 

Entitats socials 

Sobre la data caducitat i seguiment, per tal de donar seguretat a 
tothom,  especialment  als  potencials  donadors,  s’expliqui  de 
manera  fàcil  i  entenedora diferencies entres data de  caducitat  i 
data  de  consum  preferent.  Explicitar  exactament  com  es  pot 
allargar  la  data  de  consum  preferent  i  quins  temps  son  els 
correctes per ampliar aquesta data a cada tipus d’aliment (segons 
la guia ja feta 2019) i com s’ha de marcar en el producte. Això és 
també  important  en  producte  congelat  o  en  producte  que  es 
congela  al  límit  de  la  caducitat  o  del  consumir  preferentment.
Qui  vetlla  per  les  sancions  i  el  compliment  de  la  llei?  Quin  és 
l’òrgan de control? 

Parcialment 

Les definicions de data de consum preferent i data de caducitat 
estan recollides a  l’art. 4 de  la Llei 3/2020. Les aportacions en 
relació  a  la  data  de  caducitat,  en  tant  que  es  consideren 
recomanacions  o  línies  de  treball,  no  es  recolliran  de manera 
específica al projecte de decret que s'elabori, però es prenen en 
consideració  per  a  desenvolupar  futures  accions  i  línies  de 
treball en aquest àmbit. 
L’article  15  de  la  Llei  3/2020  estableix  que  les  sancions  que 
s’han  d’imposar  en  matèria  de  prevenció  de  pèrdues  i 
malbaratament alimentari es regiran per la normativa sectorial 
aplicable segons l’àmbit de què es tracti: residus, salut, comerç 
i  consum.  Per  tant,  els  òrgans  de  control  encarregats  del 
compliment de  la  Llei 3/2020  seran els òrgans que exerceixen 
les  funcions  de  control  i  inspecció  dins  l’àmbit  d’aquestes 
normatives sectorials. En el cas de  la matèria d’alimentació,  la 
pròpia  disposició  addicional  primera  estableix  que  el 
Departament competent en matèria d’alimentació exercirà  les 
funcions de control i inspecció dins de les seves competències. 

7. Altres 
consideracions 

7.3. Altres 
aspectes 

CCOO 

Impulsar  des  del  DARP  la  creació  d’un  segell  de  qualitat  en  la 
prevenció  de  les  pèrdues  i  el  malbaratament  alimentari  per  a 
empreses  de  la  cadena  alimentària  o  dels  sectors  de  la 
restauració  o  de  l'hostaleria  que  practiquin  bones  pràctiques 
contra el malbaratament alimentari. Per això caldrà desenvolupar 
un  reglament específic,  i  crear un  consell  assessor per  a  la  seva 
valoració.  Tanmateix,  el  reconeixement  d'aquestes  bones 
pràctiques podrà formar part de les memòries de responsabilitat 

No 

L'aportació  no  es  recull  a  la  Llei  ni  tampoc  es  recollirà  al 
projecte  de  decret,  atès  que  no  es  considera  prioritària  per 
l’objecte  d'aquesta  normativa.  Tanmateix,  es  pren  en 
consideració  per  a  desenvolupar  futures  accions  o  línies  de 
treball en aquest àmbit. 
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social corporativa 
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- 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. 
 

Al gener del 2021 es va procedir a la realització d’una sèrie de reunions de consulta sectorial: 

- En data 19 de gener de 2021 es va realitzar una reunió del Grup de Consulta Sectorial 
de Producció Primària on es van tractar els principals aspectes de la consulta prèvia a 
l’elaboració del projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 
La reunió 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 representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

- En data 21 de gener 2021 es va realitzar una reunió del Grup de Consulta Sectorial 
d’Indústria, Distribució i Restauració on es van tractar els principals aspectes de la 
consulta prèvia a l’elaboració del projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris. La reunió va comptar amb la participació de l’Associació de 
Fabricants i Distribuidors (AECOC), PIMEC Agroalimentària i el Consell d'Empreses 
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), amb representació del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
- En data 22 de gener 2021 es va realitzar una reunió del Grup de Consulta Sectorial 

d’Entitats socials on es van tractar els principals aspectes de la consulta prèvia a 
l’elaboració del projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 
La reunió va comptar amb la participació de la Fundació Espigoladors, Formació i Treball, 
Banc dels Aliments, Rezero i Càritas, amb representació del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament de Treball, Afers Socials i Família i  
l’Agència de Residus de Catalunya. 
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Per poder elaborar un text d’aquest projecte de decret de forma consensuada, es van crear un 
Grup de treball Interdepartamental i també una Comissió Interdepartamental de 
Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris que com a resultat ha donat el text i les 
memòries d’aquest projecte de decret. Per arribar a aquest resultat, s’han realitzat diferents 
reunions en el que els diferents Departaments participants han fet arribar les aportacions que 
consideraven oportunes:  
 

- A l’abril de 2020 es va constituir la Comissió Interdepartamental per a la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, 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. 
 
Les sessions de la Comissió Interdepartamental es van realitzar els següents dies 
següents: 17/04/2020, 18/19/2020, 09/10/2020, 26/02/2021, 30/04/2021, 18/06/2021, 
21/10/2021, 03/11/2021 i 24/01/2023. 
 

- 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, de caràcter tècnic, 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 
treballant aspectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei i s’ha elaborat el text 
del projecte de Decret que es presenta. 
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Les sessions del Grup de Treball es van realitzar els següents dies: 12/03/2021, 
26/03/2021, 16/04/2021, 14/05/2021, 28/05/2021, 11/06/2021, 02/07/2021, 16/07/2021, 
16/09/2021, 01/10/2021, 25/11/2022 i 22/12/2022. 

 
- En data 24 de gener de 2023 es realitza la reunió de la Comissió Interdepartamental de 

Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris en la qual es consensua un text de 
projecte de decret per iniciar el tràmit de participació ciutadana.  

 
De conformitat amb l’article 69.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, es procedeix a la realització del tràmit de 
participació ciutadana pel termini d'un mes. 
 

 

 

 

Joan Gòdia Tresánchez 

Director general d'Empreses Agroalimentàries,  
Qualitat i Gastronomia 
Barcelona, (en la data de signatura electrònica)  
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