Circular 20/08 – 17 de març de 2020
Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el
malbaratament alimentaris
Benvolguts i benvolgudes,
Som conscients que amb la crisi sanitària que estem vivint ocasionada pel
Coronavirus, enviar-vos informació d’aquesta llei no és el més adequat, però ja és
una llei oficial, ja que el proppassat divendres 13 de març es va publicar al DOGC
número 8084.
Per tant, si ho creieu convenient no en feu difusió entre els vostres associats,
per no generar més preocupació al sector, però us proposem treballar-la de
forma interna entre les diferents associacions.
Us suggerim de treballar-la internament perquè el Director dels Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement de Girona, Josep Polanco, ens va indicar que una vegada
la llei es publiqués, des del sector podíem fer-hi esmenes del que creguéssim
convenient. Per tant, us proposem que ens aneu enviant els comentaris i
suggeriments, per poder elaborar un informe i traslladar-lo al Sr. Polanco.
Us destaquem els punts més rellevants de la llei que afecten al sector de
l’hostaleria:
1. Obligacions de les empreses de la cadena alimentària (establiments
d’hostaleria) i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions
sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments:
a) Les empreses alimentàries (aquelles que duen a terme “una activitat
relacionada amb qualsevol de les etapes de la producció, la transformació
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i la distribució d’aliments”) hauran de disposar d’un pla de prevenció de
les pèrdues i el malbaratament alimentaris i aplicar-lo. Aquest pla el
podran elaborar cada empresa de forma individual o es podran acollir a
plans col·lectius. En aquest sentit, ja us avancem que des de la
Federació,

seguint

les

instruccions

de

l’Administració,

n’elaborarem un.
b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les
pèrdues i el malbaratament alimentaris.
c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució
gratuïta o a l’alimentació animal.
d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el
malbaratament alimentaris la jerarquia de prioritats de l’article 11:
a. Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b. Utilització per a l’alimentació humana.
c. Utilització per a l’alimentació animal.
d. Valorització material per mitjà de la recuperació d’elements i
substàncies contingudes en els residus alimentaris per a usos
industrials.
e. Valorització material per mitjà de l’obtenció de compost de qualitat.
f. Valorització energètica per mitjà de l’obtenció del biogàs.
g. Altres tipus de valorització energètica.
h. Eliminació
e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes
per al consum o la valorització.
Les microempreses (les que “ocupen a menys de 10 persones i tenen un volum de
negocis anuals o un balanç general no superior a 2 milions d’euros”) estan excloses
de complir els punts 1, 2 i 3.
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2. Obligacions de les empreses del sector de la restauració i de
l’hostaleria
a. Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b. Facilitar el consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional,
els aliments que no hagi consumit, i informar d’aquesta possibilitat de
manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o
al menú.
c. Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin
aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment
reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.
La llei contempla que si no es compleixen algunes d’aquestes obligacions en funció
de la seva naturalesa es classificaran com a infracció greu o lleu, tal i com
s’especifica a l’article 14 d’aquesta llei.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte i per rebre els
vostres comentaris quan bonament pugueu.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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