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PREÀMBUL 

Els costos socials, econòmics i ambientals associats a les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris han posicionat la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
com un tema clau en l’agenda internacional. Hi ha un consens internacional sobre la 
necessitat i urgència de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris per avançar 
cap a un sistema agroalimentari més sostenible. Durant els últims anys, la Generalitat 
de Catalunya ha treballat conjuntament amb els diferents agents de la cadena 
alimentària per prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.  

No obstant això, a fi de contribuir amb l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible 12.31 consistent en reducció a la meitat el malbaratament d'aliments per 
càpita mundial en totes les baules de la cadena alimentària, inclosa la venda al detall i 
el consum, i reduir les pèrdues alimentàries al sector de la producció i subministrament 
-incloses les pèrdues posteriors a la collita- i complir els requeriments d’informació 
establerts a la legislació europea, cal adaptar algunes mesures que fins ara eren 
voluntàries així com desenvolupar determinats aspectes previstos a la normativa vigent.  

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

Per la seva banda, el Pacte Verd Europeu (Green Deal) estableix la manera de convertir 
Europa en un continent climàticament neutre pel 2050, i defineix una nova estratègia de 
creixement sostenible i integrador per impulsar l’economia, millorar la salut i la qualitat 
de vida de els persones i tenir cura de la natura d’una manera inclusiva. En aquest 
context, l’Estratègia “De la granja a la taula” apareix com a un element essencial del 
Pacte Verd, en la qual la prevenció i la reducció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris esdevé un repte clau per assolir sistemes alimentaris més sostenibles, i 
preveu, en base als ODS, reduir el malbaratament alimentari a la meitat pel 2030, 
utilitzant metodologies estandarditzades per quantificar la dimensió del fenomen.  

La Comissió Europea, que s'aproxima a la problemàtica des de la mirada de la gestió 
de residus i l’ús eficient dels recursos, consensua una definició oficial del terme residu 
alimentari en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de 
maig, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre els residus (CE, 2018). La 
Directiva esmentada defineix residu alimentari com tots els aliments que han esdevingut 
residus, tal i com es defineix en l'article 2 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell. 

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

A Catalunya, el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya recull dins les accions del 
repte d’Emergència climàtica, el desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, com 
a mesura per assolir l’objectiu de garantir que el sistema alimentari català esdevingui 
una eina de mitigació del canvi climàtic. 
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La Llei 3/2020, de l’11 de març, de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris conté determinats aspectes que requereixen d’un desenvolupament com és 
el desenvolupament del Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
a implementar pels agents de la cadena alimentària. Els agents de la cadena alimentària 
tenen l’obligació d’elaborar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris propi, o alternativament acollir-se a plans colꞏlectius de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris elaborats en relació a les diferents etapes de la 
cadena alimentària. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
disposa d’una guia general per a la implementació d’un pla de prevenció de pèrdues i 
malbaratament alimentari adreçada a empreses del sector agroalimentari, que es 
concretaran en guies específiques i adaptades a les baules i sectors de la cadena 
alimentària, en la qual s’inclouen, entre d’altres, eines per a la quantificació i accions per 
a la seva prevenció. En aquest sentit, es fa necessari detallar el contingut mínim dels 
plans de prevenció, a fi que serveixi de referència, per a les empreses que han de donar 
compliment a aquesta obligació.  

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

També es contempla la creació d’un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades 
resultants de la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
proporcionades pels agents de la cadena i que ha de desenvolupar l’Administració, es 
defineixen les pràctiques comercials deslleials o que siguin contràries a les normes de 
la competència que indueixin o fomentin malbaratament alimentari al proveïdor, als 
efectes de delimitar el tipus infractor qualificat com a lleu a l’article 14.4.e) de la Llei 
3/2020. En aquest sentit, s’incorporen les pràctiques definides com a tals per la Directiva 
(UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, relativa a les 
pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de 
subministrament agrícola i alimentari. 

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

D'acord amb l'article 116.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li 
atribueixen els articles 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en 
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matèria d'agricultura i ramaderia. Aquesta competència inclou, en tot cas: a) la regulació 
i el desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari i b) la 
regulació i l'execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes 
agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l'àmbit de la producció i la 
comercialització agroalimentàries.   

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

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

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

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

Aquest Decret s'estructura en un preàmbul, cinc capítols i dues disposicions finals.  

En el primer capítol de Disposicions generals es concreta l’objecte del decret i l’àmbit 
d’aplicació del mateix, i s’aporten noves definicions que aporten claredat sobre alguns 
aspectes recollits a la llei.  

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

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

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

Al capítol cinquè es regula la pràctica de l’espigolament, establint els principis i objecte 
que la regeixen, així com els requisits que han de complir les entitats que vulguin 
realitzar aquesta pràctica. 
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Per últim, el Decret es completa amb dues disposicions finals per les quals s’amplia 
l’entrada en vigor d’algunes obligacions derivades d’aquest Decret per facilitar 
l’adaptació i el compliment de les mateixes per part subjectes obligats. 

En l’elaboració del present Decret, s’ha acomplert amb els principis de bona regulació 
que inspiren l’elaboració de les disposicions reglamentaries, formulats a l'article 129 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i també amb els principis recollits a l'article 62 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. Ha quedat garantida la necessitat de la norma i l’interès general de la regulació, 
en tant que esdevé el marc normatiu necessari pel desplegament reglamentari de la 
prevenció de les pèrdues i del malbaratament alimentari. Aquesta regulació s’efectua 
mitjançant l’instrument normatiu que de forma clara, coherent, i de fàcil comprensió, 
s’ajusta a la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de pèrdues i malbaratament 
alimentari, garantint la seguretat jurídica a les seves previsions. La nova norma compleix 
el principi d’eficiència en tant que no incorpora previsions que contravinguin les mesures 
per a la simplificació i racionalització de l’activitat administrativa, tot garantint la 
participació activa dels destinataris en l’elaboració de la norma, en compliment de les 
obligacions de transparència en la tramitació. 

Per tot això, de conformitat amb els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, de l'organització, el procediment i el règim jurídic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el desenvolupament de les 
actuacions i els procediments previstos en aquest Decret s'adeqüen a l’estratègia i les 
polítiques d’administració digital establertes així com als criteris i instruccions que sobre 
la matèria establerts pels els òrgans competents en matèria d’administració digital.  

Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  

A proposta de la consellera Acció Climàtica, d’Alimentació i Agenda Rural i dels 
consellers del Departament d’Empresa i Treball i del Departament de Salut, d’acord amb 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern, 

 

DECRETO: 

 

CAPÍTOL PRIMER. Disposicions generals 

 Objecte del decret 

Aquest decret té per objecte: 

1. Definir el contingut mínim i el procés d’implantació dels plans de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris del que han de disposar les empreses 
del sector agroalimentari. 

2. Establir una sistema de mesures per aplicar la jerarquia de prioritats dels agents 
de la cadena alimentària per adaptar les seves actuacions per a la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris.  

3. Determinar un sistema de quantificació i informació de les pèrdues, els residus i 
el malbaratament alimentaris, a través del qual les empreses agroalimentàries, 



Versió actualitzada 09/02/2023 
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020 de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari 

6 
 

comuniquin les dades corresponents i l’Administració les posi a disposició dels 
agents de la cadena alimentària i de la ciutadania. 

4. Concretar el contingut i la governança del Pla estratègic  de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari. 

5. Especificar les eines i instruments disponibles per a la implantació d’un pla de 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, l’aplicació de la 
jerarquia de prioritats a les pèrdues i el malbaratament alimentari i la promoció 
de bones practiques comercials. 

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

7. Regular la pràctica de l’espigolament. 
 

 Àmbit d’aplicació  

1. Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen 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, de conformitat amb l’article 3 de la Llei 3/2020. 

2. Els agents a què fa referència a l’apartat anterior són els següents: 

a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l'hostaleria o la restauració. 

b) Les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
presten serveis de distribució d'aliments. 

c) L'Administració pública. 

d) Els consumidors. 

e) Els espigoladors. 

 

 Definicions  

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:  

a) Plans colꞏlectius de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari: plans de 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari elaborats per 
agrupacions i/o associacions d’empreses, com per exemple gremis, sindicats o 
cooperatives, en relació a les diferents etapes de la cadena alimentària als quals 
es poden acollir les empreses de la cadena alimentària, les entitats d'iniciativa 
social i altres organitzacions sense afany de lucre que es dediquen a la 
distribució d'aliments, amb conformitat a l’article 5.3. de la Llei 3/2020. 
 

b) Guies adaptades a les diferents baules i/o sectors per a la implementació d’un 
pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari per als agents de la 
cadena alimentària: documents de suport impulsats per l’Administració pública 
realitzats segons les especificitats de cada baula o sector de la cadena 
alimentària amb l’objectiu que serveixin de referència a les empreses, entitats 
socials i organitzacions de la cadena alimentària per a l'elaboració dels plans de 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament d'aliments 
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c) Programes de reducció del malbaratament alimentari: conjunt organitzat, 
coherent i integrat d’accions, actuacions o projectes que tenen per objectiu la 
reducció del malbaratament alimentari en un entorn determinat. 

d) Programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari: conjunt 
d’accions, projectes i activitats dirigides a treballar la prevenció i reducció del 
malbaratament alimentari als centres educatius.  

 

CAPÍTOL SEGON. Obligacions i drets dels agents de la cadena alimentària 

SECCIÓ I. Pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari  

 Pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari  

1. Les empreses alimentàries, les empreses del sector de l’hostaleria i la 
restauració i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que presten serveis de distribució d’aliments han de disposar i aplicar un 
pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari (en endavant 
PPPMA) que ha de tenir, com a mínim, el contingut següent: 

a) Definir els objectius estratègics del PPPMA i designar una 
persona o equip de treball responsable 

b) Descriure els fluxos del procés productiu i quantificar les pèrdues 
i el malbaratament alimentari  

c) Analitzar les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentari  

d) Definir les accions i mesures de prevenció i reducció de pèrdues 
i malbaratament alimentari i capacitar al personal per dur-les a 
terme.  

e) Desenvolupar un sistema de seguiment, documentació i registre   

f) Definir el sistema de verificació i actualització anual del PPPMA 

 

2. En virtut de l’article 5.2 de la Llei 3/2020, les microempreses resten excloses de 
l’obligació de disposar i aplicar un PPPMA. 

3. Per complir amb l’obligació de disposar i aplicar un PPPMA, les empreses 
alimentàries, les empreses del sector de l’hostaleria i la restauració, les entitats 
d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis 
de distribució d’aliments, poden elaborar un pla propi o es poden acollir a plans 
colꞏlectius de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.  

4. Les mesures de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari adoptades han de seguir la jerarquia de prioritats previstes a l’article 
11 de la Llei 3/2020. 
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5. El PPPMA s’ha de basar 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 Departament competent en matèria 
alimentació i en els principis que defineix i/o en les Guies adaptades a les 
diferents baules i/o sectors per a la implantació d’un pla de prevenció de pèrdues 
i malbaratament alimentari i/o altres guies equivalents que compleixin amb el 
contingut mínim exigible segons l’apartat 1 d’aquest article. 

 Plans colꞏlectius de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari  

1. Els plans colꞏlectius de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris es 
poden elaborar per part d’associacions, sindicats, gremis i altres tipus 
d’organitzacions representatives de les diferents etapes de la cadena 
alimentària.  

2. Els plans colꞏlectius han de tenir, com a mínim, el contingut dels plans propis 
recollits a l’article 4.1 d’aquest Decret.  

3. Les empreses alimentàries, les empreses del sector de l’hostaleria i la 
restauració i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que presten serveis de distribució d’aliments, que s’adhereixen a un pla 
colꞏlectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari han d’estar en 
disposició d’acreditar la seva adhesió a un pla colꞏlectiu en el moment que sigui 
requerit per l’Administració competent. 

4. Els plans colꞏlectius de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari s’han 
de basar en els principis que defineix 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 Departament competent en 
matèria alimentació i/o en les Guies adaptades a les diferents baules i/o sectors 
per a la implementació d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament 
alimentari  

5. Les associacions, sindicats, gremis i altres tipus d’organitzacions representatives 
de les diferents baules de la cadena alimentària han de tenir un registre 
actualitzat i a disposició pública de les empreses adherides als seus plans.  

 

SECCIÓ II. Mesures per aplicar la jerarquia de prioritats a les pèrdues i el 
malbaratament alimentari  

 Mesures per aplicar la jerarquia de prioritats a les pèrdues i el 
malbaratament alimentari  

1. 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. 
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2. Es considera que les empreses que disposin i apliquin un pla propi o un pla 
colꞏlectiu de prevenció de pèrdues de malbaratament alimentari ja donen 
compliment a l’obligació d’adoptar mesures per aplicar la jerarquia de prioritats 
a les pèrdues i el malbaratament alimentari. 
 

3. Les microempreses poden seguir els codis de bones pràctiques previstos a 
l’article 13 d’aquest Decret per establir mesures de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris per donar compliment a la jerarquia de prioritats 
prevista a l’article 11 de la Llei 3/2020. 
 

4. No obstant això, si per a aconseguir el millor resultat mediambiental global en 
determinats fluxos de productes fos necessari apartar-se d'aquesta jerarquia, es 
podrà adoptar un ordre diferent de prioritats prèvia justificació per un enfocament 
de cicle de vida sobre els impactes de la generació d’aliments descartats i de la 
generació de residus alimentaris, tenint en compte els principis generals de 
precaució i sostenibilitat en l'àmbit de la protecció mediambiental, la viabilitat 
tècnica i econòmica, la protecció dels recursos, així com el conjunt d'impactes 
mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials, d’acord amb els 
articles 1 a 7 de la Llei 7/2022, de 8 de juny, de residus i sols contaminats per 
una economia circular.  
 

5. En cas de produir-se, l’alteració en l’ordre de la jerarquia de prioritats ha de 
quedar degudament justificada al pla de prevenció i en qualsevol cas, l’empresa 
ha d’estar en disposició d’acreditar els motius pels quals no s’aplica la jerarquia, 
a efectes de control per part de l’òrgan competent. 

SECCIÓ III. Quantificació i informació de les pèrdues, els residus i el 
malbaratament alimentari 

 Declaració anual de les pèrdues, els residus i el malbaratament 
alimentaris 

1. 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 resten obligades a mesurar i informar 
anualment sobre la quantificació de les pèrdues, els residus i el malbaratament 
alimentaris mitjançant la declaració de pèrdues, els residus i el malbaratament 
alimentaris (DAPRMA). 

2. La declaració anual de les pèrdues, els residus i el malbaratament alimentaris 
s’ha de presentar dins del primer trimestre de cada any, amb informació 
corresponent a l’any anterior, al Departament competent en matèria de residus. 
La declaració s’ha de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web 
https://canalempresa.gencat.cat, mitjançant un model normalitzat, amb el 
contingut mínim següent: 

a) Dades generals de l'empresa, incloses les dades d’identificació de 
l’empresa, la persona responsable en l’àmbit de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, o el que correspongui en cada 
cas, i el representant legal de l’empresa, 
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b) Dades de l'activitat de l’empresa, incloses les dades sobre el sector 
d’activitat econòmica 

 
c) Dades de les pèrdues alimentàries produïdes (només aplicable a 

empreses del sector primari): 
Quantitats anuals de les pèrdues alimentaries en pes 
Mètodes de quantificació 

 
d) Dades de residus alimentaris produïts: 

Quantitats anuals en pes 
Mètodes de quantificació 

 
e) Dades del malbaratament alimentari produït: 

Quantitats anuals en pes 
Mètodes de quantificació 
 

f) Dades dels productes alimentaris destinats a distribució gratuïta:  
Quantitats anuals en pes 
Mètodes de quantificació 

 
g) Dades dels productes alimentaris destinats a alimentació animal: 

Quantitats anuals en pes 
Mètodes de quantificació 
 

3. La quantificació de les pèrdues, els residus i el malbaratament alimentaris s’ha 
de realitzar emprant els 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.  
 

4. Les dades previstes als subapartats c), d), e), f) i g) de l’apartat 2 d’aquest article 
es poden ampliar de manera voluntària aportant la següent informació:  
 

a) Classificació per família de productes o subproductes (segons un sistema 
de classificació reconegut oficialment). 

b) En el cas de les pèrdues alimentàries, la diferenciació entre quantitat de 
producte no collit que ha quedat al camp i la quantitat de producte 
destinat al compostatge in situ. 

c) Causes o motius per les quals s’han produït les pèrdues, els residus i/o 
el malbaratament alimentari declarats.  

d) La destinació dels productes segons la jerarquia de prioritats establerta 
a l’article 11 de la Llei 3/2020, de l’11 de març, aportant, si s’escau, els 
codis dels gestors on s’han destinat.  

 
5. Per facilitar el compliment de l’annex III de la Decisió Delegada (UE) 2019/1597 

de la Comissió, del 3 de maig de 2019, les organitzacions obligades a presentar 
la DAPRMA poden emprar de referència la metodologia de quantificació de les 
pèrdues, els residus i el malbaratament alimentaris proposada a la Guia per la 
implementació d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari a 
les empreses agroalimentàries i a la resta de guies sectorials.  
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6. Les microempreses resten excloses de l’obligació a què fa referència aquest 
article.  

 Publicitat i accés a la informació continguda en la Declaració anual de 
les pèrdues, els residus i el malbaratament alimentaris 

1. L'accés a la informació continguda en la declaració anual de les pèrdues, els 
residus i el malbaratament alimentaris i en poder del departament competent en 
matèria de residus es regeix pel que disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per 
la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i 
d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

Als efectes de l'aplicació de la normativa vigent sobre accés a la informació, les 
persones obligades a presentar la declaració anual de les pèrdues, els residus i 
el malbaratament alimentaris han de declarar les dades que, d'acord amb la 
normativa vigent, puguin considerar-se confidencials per tal de protegir la 
propietat industrial, el secret comercial i industrial o la propietat intelꞏlectual. 

 

SECCIÓ IV. Drets de les entitats socials 

 Condicions en l’exercici del dret a rebre aliments procedents de la 
donació i l'espigolament per part de les entitats d'iniciativa social i altres 
organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d'aliments 

En ocasió de l’exercici del dret atribuït per l’article 8.a) de la Llei 3/2020, només 
es pot comercialitzar el producte rebut de donació o espigolament destinat a 
distribució gratuïta, si concorren els requisits següents:   

a) què l’entitat receptora declari que el destina exclusivament al 
processament i/o transformació amb l’objectiu de crear productes 
alimentaris per mantenir llurs projectes socials de caràcter inclusiu, i 

b) què l’empresa donant ho autoritzi de manera expressa.    

 

CAPÍTOL TERCER. Obligacions de les Administracions públiques 

SECCIÓ I. Planificació i governança: Pla estratègic de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari   

 Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris  

1. El Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris de 
Catalunya (PEPPMA) ha d’incloure, com a mínim, els següents continguts: 

a) Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament a Catalunya en el moment 
d’elaboració del pla i anàlisi d’antecedents: quantificació de les pèrdues i 
el malbaratament alimentaris en les diferents etapes de la cadena 
alimentària, anàlisi de les causes i principals reptes. 
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b) Objectius a assolir 

c) Pla d’acció: actuacions per aconseguir els objectius establerts indicant 
responsables de la seva execució, agents implicats, terminis d’execució, 
pressupost i indicadors d’avaluació. 

d) Seguiment i avaluació del pla 

e) Recursos econòmics necessaris per a l’execució 

f) Comunicació del pla 

2.  El PEPPMA ha de ser elaborat pel Govern amb la colꞏlaboració del Consell 
Català de l’Alimentació. 

3. El Govern també compta amb el suport assessor del Comitè de la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris en l’elaboració i seguiment del 
PEPPMA. 

 El Comitè de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris    

1. El Comitè de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris és un òrgan 
colꞏlegiat que canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i les 
associacions més representatives dels àmbits de l'Administració local, de la recerca, 
empresarial, professional, sindical, social, ambiental i econòmic de Catalunya sobre 
les polítiques de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i 
aprofitament dels aliments. 

2. Corresponen al Comitè de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 
les funcions següents: 

a) La constitució com a fòrum per analitzar i debatre les qüestions que estiguin 
relacionades amb la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i 
l’aprofitament dels aliments. 

b) L'anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació per a la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i l’aprofitament dels aliments i sobre 
el seguiment, l’avaluació, les actualitzacions i revisions de la dita planificació, en 
particular, en l’elaboració, seguiment, avaluació i actualització del Pla estratègic 
de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

c) L’anàlisi i validació  de les metodologies de quantificació de pèrdues i 
malbaratament alimentari adaptades a cada baula o sector de la cadena 
alimentària.  

d) Qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada. 

3. Composició del Comitè 

4.1 El Comitè de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris està 
integrat pels/per les vocals següents: 

a) El president/a del Consell Català de l’Alimentació o persona en qui designi, que 
presidirà el Comitè. 

b) Onze vocals, d'altres departaments de la Generalitat, proposats/des pel conseller 
o consellera competent corresponent, i distribuïts de la manera següent:  



Versió actualitzada 09/02/2023 
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020 de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari 

13 
 

- 1 representant de la Comissió de Sostenibilitat i Bioeconomia Circular del 
Consell Català de l’Alimentació  

- 1 representant del departament competent en matèria d’alimentació. 

- 1 representant de departament competent en matèria de residus.  

- 1 representant del departament competent en matèria de salut pública. 

- 1 representant del departament competent en matèria d'indústria.  

- 1 representant del departament competent en matèria de comerç.  

- 1 representant del departament competent en matèria de consum.  

- 1 representant del departament competent en matèria d'afers socials.  

- 1 representant del departament competent en matèria d'educació. 

- 1 representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.  

- 1 representant del departament competent en administració local.  

c) Representants de l’àmbit local 

- Un representant de les Diputacions, proposat per aquestes, designat de forma 
rotatòria entre elles. 

- Un representant de les entitats representatives del món local, designat de forma 
rotatòria entre elles. 

d) Quatre vocals representants de les universitats públiques de Catalunya, 
designats/designades a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

e) Set vocals en representació del sector, a proposta dels representants respectius 
de cada sector, i distribuïts de la manera següent: 

- 1 representant del sector primari agroalimentari de Catalunya. 

- 1 representant del sector de la indústria agroalimentària. 

- 1 representant del sector de la distribució comercial. 

- 1 representant del sector de la gastronomia. 

- 1 representant d’entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que es dediquen a la distribució d'aliments 

- 1 representant d’entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que es dediquen a l’espigolament 

- 1 representant d’entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que es dediquen al foment de la prevenció de les pèrdues, del 
malbaratament alimentari i/o dels residus alimentaris. 

4.2 La secretaria del Comitè l'exerceix una persona integrant del Consell Català de 
l’Alimentació que assisteix a les reunions del Comitè amb veu però sense vot. 

4.3 Els/Les vocals del Comitè i els seus/les seves suplents són 
nomenats/nomenades pel/per la presidenta del Comitè de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, a proposta de les entitats i les 



Versió actualitzada 09/02/2023 
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 3/2020 de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari 

14 
 

associacions esmentades en l'apartat anterior per un període de dos anys 
prorrogables dos anys més de manera automàtica tret que aquestes entitats i 
associacions manifestin el contrari. 

4.4 A les sessions del Comitè de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris hi poden assistir i participar a títol de convidats/convidades, amb 
veu però sense vot, representants d'entitats i associacions no membres del 
Comitè. 

4.5 Així mateix, també poden assistir i participar, amb veu però sense vot, en les 
sessions del Comitè, altres persones expertes en la matèria. 

4.  Règim de funcionament del Comitè 

1.1 El funcionament del Comitè i les comunicacions i la documentació 
corresponents poden tenir lloc de manera presencial, a distància o mixta, i 
mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb la normativa reguladora dels 
òrgans colꞏlegiats. 

1.2 El Comitè es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada l'any, sens 
perjudici que es puguin convocar sessions extraordinàries en els termes que el 
Comitè determini.  

1.3 L'assistència a les sessions del Comitè no genera cap dret econòmic als seus 
membres, ja siguin en representació de l'Administració o representants 
d'organitzacions, associacions o entitats, ni tampoc percebran indemnitzacions 
d'assistència o dietes sota cap concepte. 

1.4 En tot allò que no estigui específicament previst en aquest Decret, serà 
d'aplicació la normativa reguladora dels òrgans colꞏlegiats 

SECCIÓ II. Recursos per a la implantació d’un pla de prevenció de pèrdues i 
malbaratament alimentari, l’aplicació de la jerarquia de prioritats a les pèrdues i 
el malbaratament alimentari i la promoció de bones practiques comercials.  

 Guies adaptades a les diferents baules i/o sectors per a la 
implementació d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari per als 
agents de la cadena alimentària 

1. El Departament competent en matèria d’alimentació ha d’elaborar guies 
adaptades a les diferents baules i/o sectors de la cadena alimentària que 
permetin donar compliment a les obligacions de l’article 5 de la Llei 3/2020 de 
prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari amb la colꞏlaboració del sector 
implicat.  
 

2. Aquestes guies han de basar-se en els principis de la Guia per la implementació 
d’un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari a les empreses 
agroalimentàries.  

 

3. Els programes de reducció de malbaratament alimentari als hospitals i 
residències que ofereixen servei d'àpats o de menjador han de seguir com a 
mínim els principis recollits a la Guia per al disseny i la implantació d’un pla de 
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prevenció i un programa de reducció del malbaratament alimentari al sector 
d’hospitals i residències que es troba publicada a la web del Departament 
competent en matèria d’alimentació. 

4. Els programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari que han 
de desenvolupar les empreses o entitats gestores de serveis d'àpats o menjadors 
escolars, en colꞏlaboració amb els centres educatius, han de seguir com a mínim 
els principis recollits a la Guia per a la implementació d’un pla de prevenció del 
malbaratament alimentari i per al disseny de programes d’educació en la 
reducció del malbaratament alimentari que es troba publicada a la web del 
Departament competent en matèria d’alimentació.  

 Codis de bones pràctiques per establir mesures de prevenció de la 
pèrdua i el malbaratament alimentaris segons jerarquia de prioritats a les 
microempreses 

1. El Departament competent en matèria d’alimentació ha d’impulsar l’elaboració i 
adopció de codis de bones pràctiques per establir mesures de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris que donin compliment a l’obligació 
d’adoptar les mesures pertinents per aplicar a les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris la jerarquia de prioritats prevista a l’article 5.1. d) de la Llei. 
 

2. Els codis de bones pràctiques per establir mesures de prevenció de la pèrdua i 
el malbaratament alimentaris es realitzaran en colꞏlaboració amb el sector i les 
administracions locals.  
 

3. Les administracions locals han de promoure el compliment de la jerarquia de 
prioritats en els seus àmbits territorials per contribuir a la reducció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentaris, mitjançant programes o línies d’actuació 
especialment adreçades a les microempreses. 
 

4. Les administracions locals poden subscriure convenis de colꞏlaboració amb les 
associacions representatives de les empreses, amb entitats d’iniciativa social i 
altres organitzacions sense ànim de lucre 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. Els convenis han de preveure sistemes 
d’avaluació que permetin mesurar el resultat de les actuacions efectuades 
tendents a la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 
 

SECCIÓ III. Sistema d’informació per a recollir i analitzar dades sobre pèrdues i 
malbaratament alimentari  

 Sistema d’informació de les pèrdues, els residus i el malbaratament 
alimentari 

1. El Departament competent en matèria de residus centralitza la recollida, 
tractament i anàlisi de la informació presentada a través de les declaracions 
anuals de les pèrdues, els residus i el malbaratament alimentari. 
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2. El sistema d’informació de les pèrdues, els residus i el malbaratament alimentari 
(SIPRMA) recull totes les dades de les declaracions anuals de les pèrdues, els 
residus i el malbaratament alimentaris presentades pels agents de la cadena 
alimentària i les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de 
lucre que es dediquen a la distribució d'aliments i és gestionat per la unitat 
competent en matèria de residus.  

3. El SIPRMA publicarà la informació disponible mitjançant dades obertes i establirà 
indicadors de seguiment per contribuir a la planificació de polítiques públiques i 
altres accions del govern en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris incloent           la difusió, divulgació i sensibilització en aquest àmbit. 

4. Les dades de pèrdues, els residus i malbaratament alimentaris del SIPRMA han 
d’estar disponibles per a recerques acadèmiques, estudis i anàlisi estadística. 

5. Les persones consumidores tenen dret a l’accés a les dades públiques del 
SIPRMA segons s’estableix en l’article 10. 1. c) de la Llei 3/2020 de prevenció 
de pèrdues i malbaratament alimentaris. 

 

CAPÍTOL QUART. Pràctiques comercials deslleials i altres pràctiques que 
fomenten o indueixen les pèrdues o el malbaratament alimentaris. 

 Pràctiques comercials deslleials o pràctiques contràries a les normes de 
competència que indueixin o fomentin les pèrdues o el malbaratament alimentaris al 
proveïdor 

1. Als efectes de l’article 14.4.e) de la Llei 3/2020, es defineixen com a pràctiques 
comercials deslleials o que són contràries a les normes de la competència que 
indueixen o fomenten el malbaratament alimentari al proveïdor, les pràctiques 
següents, previstes a la Directiva 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell 
d’Europa, de 17 de abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials 
en les relaciona entre empreses de la cadena de subministrament agrícola i 
alimentari: 

a) Que el comprador cancelꞏli una comanda de productes agrícoles i 
alimentaris peribles durant els 30 dies previs al moment assenyalat per 
la seva entrega pel venedor;  

b) que el comprador modifiqui unilateralment els termes del contracte de 
subministrament de productes agrícoles i alimentaris, en el que es 
refereix a la freqüència, mètode, lloc, calendari o volum del 
subministrament o la entrega dels productes agrícoles i alimentaris, les 
normes de qualitat, les condicions de pagament o els preus; 

c) que el comprador exigeixi al proveïdor que pagui pel deteriorament o la 
pèrdua, o per ambdós motius, de productes agrícoles i alimentaris 
ocorreguts en els locals del comprador, o quan la propietat ja ha sigut 
transferida al comprador, sense que tal deteriorament o pèrdua siguin 
negligència o culpa del proveïdor;  

d) que el comprador es negui a confirmar per escrit els termes d’un 
contracte de subministrament que van ser acordats entre el comprador i 
el proveïdor, la confirmació del qual hagi estat solꞏlicitada pel proveïdor;  
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e) que el comprador retorni productes agrícoles i alimentaris no venuts al 
proveïdor sense pagar per aquests productes no venuts, o la seva gestió 
o ambdues coses;  

f) que es carregui al proveïdor un pagament com a condició de 
l’emmagatzematge, la exposició o la inclusió en una llista amb les 
referències dels seus productes agrícoles i alimentaris, o per la seva 
posada a disposició al mercat;  

g) que el comprador exigeixi a l’altra que assumeixi total o parcialment el 
cost d’aquells descomptes dels productes agrícoles i alimentaris venuts 
com a part d’una promoció, a menys que abans d’una promoció iniciada, 
s’especifiqui la duració de la mateixa i la quantitat prevista de productes 
agrícoles i alimentaris que s’encarregaran a preu amb descompte en els 
termes pactats.  

2. Als efectes d’aquest Decret, les pràctiques comercials previstes als apartats e), 
f) i g) es consideraran deslleials, excepte que les parts ho hagin acordat 
prèviament de forma clara i sense ambigüitat al contracte de subministrament o 
en qualsevol contracte posterior entre el proveïdor i el comprador.  

 

CAPÍTOL CINQUÈ. L’espigolament  

 Objecte i característiques de l’espigolament  

1. L’objecte de l’espigolament és:  
 

a) Contribuir a la prevenció de les pèrdues alimentàries al sector agrícola i 
posar a disposició del sector primari un instrument per evitar la pèrdua 
d’aliments pels quals no s’ha trobat sortida comercial.   

b) Contribuir a fomentar una alimentació sana, saludable i basada en 
productes de proximitat a colꞏlectius desfavorits.   

c) Visibilitzar la tasca del sector primari i sensibilitzar sobre el valor dels 
aliments a la ciutadania 

2. Les característiques principals de l’espigolament regulat en aquest decret són: 
 

a) L’espigolament té lloc a la baula de producció primària destinada a produir 
aliments per al consum humà.  

b) El producte espigolat té com a destinació principal la donació a entitats 
socials que es dediquen a la distribució gratuïta d’aliments 

c) És una activitat que es duu a terme de manera organitzada (per part 
d’entitats, colꞏlectius, etc.) o formal, amb l’autorització prèvia del titular de 
l’explotació agrària. 

d) La recolꞏlecció, condicionament, processament o transformació del 
producte espigolat ha de complir totes les disposicions de la normativa 
vigent en matèria de salut, higiene, seguretat i qualitat alimentàries. 
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3. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret les formes d’espigolament que 
es produeixin a altres punts de la cadena alimentària (per exemple en comerços, 
majoristes i distribució), els productes espigolats no destinats a donació per a 
consum humà i els espigolaments organitzats de manera informal, individual o 
mitjançant un acord verbal entre les parts. 

 Acreditació de les entitats que realitzen l’activitat de l’espigolament   

1. S’estableix un sistema d’acreditació voluntari per reconèixer a les entitats i 
empreses d’economia social i solidària i organitzacions sense ànim de lucre que 
realitzen l’activitat de l’espigolament i compleixen amb les condicions establertes 
en aquest Decret.  
 

2. Les condicions per adscriure’s al sistema d’acreditació voluntari són les 
següents: 

 

a) Les entitats socials, empreses d’economia social i solidària i 
organitzacions, sense afany de lucre, que vulguin obtenir l’acreditació per 
a realitzar l’activitat de l’espigolament han de comunicar la voluntat 
d’adherir-se al sistema d’acreditació voluntària al Departament competent 
en matèria d’alimentació, la qual s’ha de presentar per mitjans telemàtics a 
través de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ mitjançant un model 
normalitzat, i complir els requisits següents: 

 
1. No comercialitzar el producte espigolat gratuït, a excepció la cessió o 

donació de productes alimentaris per a entitats socials o altres 
iniciatives sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució gratuïta 
d’aliments i la destinació prevista a l’article 9.2 d’aquest reglament. 

2. Complir amb els requisits establerts a la Guia de bones pràctiques per 
a un espigolament segur publicada a la web del Departament 
competent en matèria alimentació i en particular disposar del 
document de consentiment del productor/a per a que les entitats que 
realitzen l’activitat de l’espigolament duguin a terme aquesta activitat 
a l’explotació agrària i que ha de tenir el contingut mínim següent 
establert a la Guia esmentada:   

a) Compromisos de les entitats que es dediquen a 
l’espigolament en relació als camps a espigolar, horaris, 
voluntariat, eines, destinació del producte espigolats, 
responsabilitat per possibles accidents del voluntariat. 

b) Compromisos del productor/a que els productes a espigolar 
són aptes per al consum i compleixen amb la normativa 
vigent en matèria de seguretat alimentària. 

3. Comunicar anualment al Departament competent en matèria 
d’alimentació les dades relatives al volum del producte espigolat i la 
destinació del mateix, d’acord amb el mètodes recollits a l’article 7 
d’aquest reglament. 
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4. Complir amb els requisits establerts a la Guia de pràctiques correctes 
d’higiene en l’espigolament de productes hortofrutícoles publicada a la 
web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. 
 

3. L’acreditació té vigència indefinida, sempre que es compleixin les condicions que 
donen lloc a la seva obtenció i les obligacions recollides a l’article 17.2 d’aquest 
Decret. 
 

4. Cal comunicar qualsevol modificació en alguna de les dades de l’entitat que 
consten al sistema, mitjançant una solꞏlicitud a través de la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), adreçada a la Direcció General 
competent en matèria d’alimentació. 
 

5. Un cop rebuda aquesta modificació, la persona titular de la Direcció General 
competent en matèria d’alimentació, modifica, si s’escau, les dades 
corresponents al registre del sistema, i lliura, en el termini màxim de 6 mesos, a 
la persona interessada, una nova acreditació en la qual queda reflectida la 
modificació efectuada.  
 

 Revocació de l’acreditació 

1. L’acreditació es pot revocar  per les causes següents:   

a) Per renúncia de les entitats acreditades. 

b) Per incomplir les condicions i obligacions especificades en l’article 
17.4 d’aquest Decret. 

c) Quan existeixi una utilització indeguda de l’acreditació corresponent. 

d) Quan existeixin inexactituds, falsedats o omissions de les dades 
aportades per les entitats. 

e) Quan es comprovi que s’incompleix qualsevol dels requisits exigibles 
per a l’obtenció de l’acreditació.  

g) Per cessament de l’activitat. 

2. Si es donen les causes del punt anterior, excepte en el cas de la renúncia, la 
Direcció General competent en matèria d’alimentació ha d’iniciar un procediment 
administratiu de revocació, amb nomenament d’instructor, i notificar-ho a 
l’interessat.  
 

3. El procediment administratiu de revocació s’ha d’iniciar de seguida que es detecti 
el possible incompliment i té una durada màxima de tres mesos. S’inicia 
mitjançant la notificació a les empreses acreditades interessades, que disposen 
del termini d’un mes per a esmenar l’incompliment o la utilització indeguda de 
l’acreditació i del distintiu corresponent, en el cas d’existir, sens perjudici del dret 
de presentar alꞏlegacions en el termini de deu dies a comptar de la notificació. 
 

4. L’instructor ha de formular proposta de resolució, un cop transcorregut el termini 
a què es refereix l’apartat anterior, independentment que s’hagin presentat 
alꞏlegacions o no.  
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5. La direcció general competent en matèria d’alimentació, en vista de la 

documentació continguda en l’expedient administratiu, ha de dictar resolució del 
procediment administratiu que ha de determinar: 

a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment de 
revocació en resulta que les entitats acreditades compleixen i fan un ús 
adequat de l’acreditació i del distintiu. 

b) Deixar sense efectes l’acreditació, i posar fi a qualsevol forma d’ús 
d’aquesta acreditació i del distintiu corresponent, si en el termini d’un 
mes no s’han esmenat l’incompliment o la utilització indeguda de 
l’acreditació i del distintiu. 

c) Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la 
persona titular del departament competent en matèria d’Alimentació.  

6. Aquelles entitats que han deixat de ser beneficiàries de l’acreditació per incórrer 
en alguna de les causes establertes a l’apartat 1 d’aquest article, no poden tornar 
a ser-ne beneficiàries fins que tornin a demostrar que compleixen amb les 
condicions i obligacions derivades de l’acreditació. 
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Disposició addicional única. Excepció dels establiments tipus bufet lliure o similar 
de l’obligació de facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost 
addicional, els aliments no consumits. 

 

En virtut de l’article 18 del Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es 
regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels 
productes alimentaris en establiments minoristes, s’exceptua els establiments de format 
de bufet lliure o similar a on la disponibilitat del menjar no està limitada, de l’obligació 
prevista a l’article 6.1.b) de la Llei 3/2020, d’11 de març, consistent en que les empreses 
del sector de la restauració i l’hostaleria facilitin al consumidor que es pugui endur, sense 
cost addicional, els aliments que no hagi consumit i informar d’aquesta excepció de 
forma clara i visible en el mateix establiment. 

 

Disposicions finals 

 

Disposició final primera. Sistema d’informació per recollir i analitzar dades 
resultants de la Declaració Anual de les Pèrdues, els Residus i el Malbaratament 
alimentaris (DAPRMA)  

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret el departament 
competent en matèria de residus ha de tenir creat el sistema d’informació per a 
recollir i analitzar les dades resultants de les obligacions a què fa referència  
l’article 14 d’aquest Decret. 

 

Disposició final segona. Entrada en vigor  

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya. No obstant això, les obligacions derivades dels 
articles 4, 5 i 7 d’aquest Decret, seran exigibles en el termini d’un any des de la 
seva entrada en vigor 

 

 


