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Circular 22/63 – 12 d’abril de 2022 

 

Circular de la CEHAT: Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a 

una economia circular 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Com bé sabeu, els mitjans de comunicació han informat de l’obligació dels 

establiments d’hostaleria i restauració d’oferir aigua de l’aixeta de forma gratuïta i 

complementària a l’oferta de l’establiment.  

 

Aquesta obligació s’estableix a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular, publicada al BOE el proppassat dissabte 9 

d’abril i que va entrar en vigor l’endemà mateix.  

 

Atès que aquesta nova llei ha suposat alguns dubtes pels vostres associats i les 

vostres associacions, hem demanat una nota informativa a la Confederación Española 

de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), qui ens n’ha enviat una confeccionada 

pels seus assessors legals, Tourism & Law.  

 

A continuació us transcrivim la nota informativa en català, així com us adjuntem 

l’original i la Llei 7/2022:  

 

Benvolguts associats,  

 

El dia 9 d’abril de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 7/2022, 

de 8 d’abril, de residus i sòls contraminats per a una economia circular.  

 

Aquesta llei té per objecte establir els principis de l’economia circular a través de la 

legislació bàsica en matèria de residus, així com contribuir a la lluita contra el canvi 
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climàtic i protegir el medi marí, i suposa la transposició de la Directiva (UE) 2018/851 

del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2028, amb les modificacions 

que aquesta introdueix a la Directiva Marc de residus. Així mateix, també s’incorpora 

a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats 

productes de plàstic en el medi ambient.  

 

Dintre de les diverses obligacions que introdueix aquest nou marc normatiu en 

producció i gestió de residus, la més mediàtica és la de l’obligació per part dels 

establiments del sector de l’hostaleria i de la restauració d’oferir sempre als 

consumidors, clients o usuaris dels seus serveis aigua no envasada de forma 

gratuïta i complementària a l’oferta de l’establiment i això amb la finalitat de 

reduir el consum d’articles de plàstic d’un sol ús.  

 

Aquesta obligació és exigible des del mateix moment de la publicació de la norma 

que ja està en vigor. L’incompliment d’aquesta obligació s’ha tipificat com a infracció 

de caràcter lleu que pot suposar la imposició d’una multa de fins a 2.000 euros. 

 

Per altra banda, també es procedeix a la transposició dels objectius contemplats tant 

a la directiva de residus de 2018 com a la de plàstics d’un sol ús i recollint limitacions 

a aquests productes, restringint la introducció en el mercat d’algun d’ells i establint 

un impost per avançar amb la reducció de la seva comercialització.  

 

Entre els productes de plàstic d’un sol ús subjectes a reducció hi ha els gots per 

begudes, inclosos les seves tapes i taps, i els recipients alimentaris destinats al 

consum immediat, que la seva comercialització ha de reduir-se un 50% el 2026 

respecte el 2022 i un 70% pel 2030 respecte el mateix any.  
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Per complir amb aquest objectiu, tots els agents implicats en la comercialització 

fomentaran l’ús d’alternatives reutilitzables o d’un altre material no plàstic. En 

qualsevol cas, a partir de l’1 de gener de 2023, queda prohibida la seva distribució 

gratuïta, havent-se de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic que 

s’entregui al consumidor, diferenciant-lo en el tiquet de venda.  

 

La llei també introdueix mesures per a articles de plàstic no compostable no inclosos 

en la normativa comunitària (articles monodosis, anelles de plàstic i palets de plàstic 

de subjecció) per la seva reducció i substitució per productes d’altres materials.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació,  


