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ACTA DE LA CINQUENA SESSIÓ DE LA TAULA PLÀSTIC ZERO 
 
 
Data 20 de gener de 2021 

Lloc Trobada virtual 

Horari 11.30 a 13.30 h 

Assistents 64 persones 

Excusades 1 
 
 
1. LLISTAT D’ORGANITZACIONS ASSISTENTS I EXCUSADES 
 
Organitzacions assistents: 
 

Organització 

ACES 
Agència Catalana de Consum 
Agència de Residus de Catalunya 
Agència de Salut Pública de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Artemi Nolla Grup Explotació D’Immobles, S.L. 
ASOBIOCOM 
Associació Catalana de Responsables de Medi Ambient de 
la Indústria d'Alimentació i Begudes 
Associació Catalana de Vending 
Associació d’Empreses de Distribució i Logística de 
Begudes i Alimentació de Catalunya 
Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou 
Associació d'Usuaris de Bancs, Baixes i Assegurances de 
Catalunya 
Associació Espanyola de Plàstics Biodegradables 
Compostable 
Associació Vida Sana 
Barcelona Regional 
Barcelona Serveis Municipals, S.A. 
Bitsybags 
Bolseta 
Brunch-in 
Bumerang Takeaway, S.L. 
Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció 
Sostenible 
Club EMAS 
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Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Barcelona 
Comissions Obreres de Catalunya 
Condis Supermercats, S.A. 
Consum Supermercados Coop V. 
Diputació de Barcelona. Unitat de Recursos d'Educació 
Ambiental 
Ecoembes 
Edenway, S.L. 
Fira de Barcelona. GastroFira 
Formació i Treball 
Generalitat de Catalunya.  Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
Go Zero Waste, S.L. 
Gremi de Recuperació de Catalunya 
Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i 
Província 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
La Sirena Alimentació Congelada 
Melià Barcelona Sky 
Next Step 
Pana 
Parc Zoològic de Barcelona (BSM) 
PIMEC Comerç 
Primavera Sound 
Rezero 
Salut Consum i Alimentació 
Sant Aniol 
Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Organitzacions excusades: 
 

Casa Ametller 
 
 
Equip tècnic: 
Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
Laura Reñaga, Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
 
Secretaria tècnica: Glòria Molina i Marta García de Secretaria Barcelona + 
Sostenible, Elena Diez i Jennifer Berengueras de Rezero 
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Arribada i connexió 
Per Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 
Es fan indicacions tècniques a les persones assistents respecte la seva 
participació virtual. 
 
En anteriors sessions de la Taula Plàstic Zero han anat sorgint preocupacions 
sobre les normatives en relació amb els plàstics d’un sol ús, la reutilització 
d’envasos, certes mesures alternatives i de prevenció. Alhora, és un objectiu 
de la Taula avançar-se a la normativa europea de residus. Per aquests motius 
es dedica la sessió a les normatives que poden ser d’interès per les persones 
participants en especial pel que respecta  als plàstics d’un sol ús. S’explica 
l’agenda de la sessió i les intervencions previstes. 
 
Normativa per la reducció de residus plàstics: catalana, estatal i 
europea 
Per Rosa García, directora de Rezero 
 
S’exposa un recull dels programes i directives europees que marquen el 
plantejament de reducció de residus de plàstics d’un sol ús. Entre ells el pla 
d’economia circular de la unió europea i l’estratègia europea del plàstics. 
Aquesta darrera estableix actuacions a escala europea, estatal i pel sector 
privat per frenar la generació de residus plàstics i el seu abandonament a 
l’entorn i per la millora de l’economia i la qualitat del reciclatge del plàstic. 
S’exposen els detalls de la directiva de plàstics d’un sol ús que es considera un 
dels passos més significatius en aquest àmbit.  
 
En el marc normatiu espanyol per la reducció de plàstics d’un sol ús s’exposen 
el reial decret de reducció del consum de bosses de plàstic i es destaquen 
algunes de les mesures de l’avantprojecte de llei de residus i sols contaminants 
que actualment es troba pendent d’aprovació. 
 
En relació al marc català es destaca la prohibició de la distribució gratuïta de  
bosses de plàstic, els objectius de reducció i reutilització que estableix el 
PRECAT20, els articles de la llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari que fan referència als envasos reutilitzables i l’estat de 
l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels 
recursos de Catalunya.  
 
Es presenta el Pacte per la Reutilització que Rezero està treballant juntament 
amb diferents sectors del comerç i l’administració catalana per afavorir la 
presència d’elements reutilitzables als establiments catalans.  
 
Veure presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero de Decidim 
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Normativa en Seguretat Alimentària 
Per Raquel Arpa,  Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) 
 
S’introdueix la principal normativa en seguretat alimentaria. En el marc 
general de la Unió Europea es presenten els reglaments que assignen la 
responsabilitat de la seguretat dels aliments als operadors econòmics - 
que han de basar els seus sistemes de gestió en la prevenció, així com a 
les autoritats competents -en referència  a que aquestes han de verificar 
el compliment de la legislació. Es presenten una sèrie de guies per ajudar  
les entitats operadores a implantar els requisits legals i a identificar 
possibles perills i punts de control crítics.  
 
A l’àmbit  estatal s’explica l’existència de reial decrets per sectors 
específics com el de menjars preparats o el comerç minorista de carn i 
derivats que fan referència a la reutilització de vaixelles i envasos. També 
es comparteixen els principis bàsic per la venda a granel i una sèrie de 
recomanacions respecte l’ús de guants i de les carmanyoles per part dels 
clients per anar a comprar.  
 
Es dona resposta a dubtes concrets plantejats prèviament a través del 
formulari d’inscripció  sobre mètodes d’higienització per vaixelles i 
coberts reutilitzables, la provisió d’aigua en gerres, les mesures de 
seguretat aplicables a les fonts d’aigua, l’aplicació de la normativa en 
envasos compostables, en degustacions, així com la possibilitat de la 
clientela de portar envasos propis a bars/comerços.  
 
Veure presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero de Decidim 
 
Aplicació de la normativa a Barcelona 
Per Pere Balfagón de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
 
La Direcció de Seguretat Alimentaria (DISAL) s’ocupa de verificar el 
compliment de la legislació vigent per part de les activitats i els 
establiments alimentaris de Barcelona com poden ser mercats centrals, 
centres de restauració social, establiments de restauració i de comerç al 
detall i establiments no sedentaris.  
 
Es recomana visitar la web de l’Agència per més informació: 
https://www.aspb.cat/  
Es comparteix un dels vídeos realitzats per l’Agència, adreçats a 
operadors d’establiments alimentaris. Forma part d’una sèrie de vídeos 
musicals per informar sobre les condicions d’higiene i seguretat 
necessàries per treballar de manera segura: 
https://www.aspb.cat/bcnalimentssegurs 
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Les activitats de la DISAL inclouen inspeccions sanitàries, auditories 
sanitàries, presa de mostres, activitats informatives i de comunicació i 
també s’ocupen del registre i autorització dels establiments alimentaris. 
 
Veure presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero de Decidim 
 
Torn obert de preguntes  
 
- S’han fet recomanacions específiques quant a la reutilització d’envasos 
en el marc de la pandèmia?  
 
Des de l’ACSA indiquen que actualment no recomanen anar a comprar 
amb la pròpia carmanyola per evitar l’intercanvi. Però que respecte l’ús 
d’altres materials, com la vaixella d’un restaurant, o els gots 
reutilitzables, cal netejar i desinfectar com habitualment. L’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) ha elaborat unes recomanacions de 
prevenció de residus per la durada de la pandèmia que es publicaran 
aviat.  
 
- Diverses persones participants expressen les reticències de restauradors i 
altres establiments en fer servir gots reutilitzables i en especial sobre la seva 
higienització.  
 
S’indica que l’ús d’elements reutilitzables és permès i que aquests s’han 
d’higienitzar mecànicament segons indica el Real Decret 3484/2000. 
Pere Balfagón indica que l’ús de rentavaixelles és un requisit per 
establiments alimentaris.  
 
Des de l’Agència de Residus de Catalunya s’apunta que cal veure com 
incidir per vèncer aquestes reticències del sector, tenint present que la 
normativa no els allibera completament de responsabilitats.  
 
- En el cas que les fonts d’aigua siguin activades per pedals o sensors, 
aquestes també suposen problemes quant als riscos de contagi?  
 
L’ACSA indica que no està prohibit l’ús de fonts d’aigua en el context de 
pandèmia però sí es fan recomanacions. Les fonts amb sistemes que 
evitin el contacte són millors en aquest aspecte. Cal evitar el contacte 
dels gots o les ampolles amb els sortidors i de les mans amb la font.    
 
-Es consulta si, en relació amb la legislació que prohibeix l’ús de bosses d’un 
sol ús es preveu alguna mesura per aprofitar el romanent de bosses de plàstic 
lleugeres i molt lleugeres (<50 micres) que hi ha actualment al comerç. I 
 Es mostra confusió respecte al que s’exigeix.  
 
Des de l’ARC s’indica que l’ús d’aquestes bosses està prohibit des de l’1 de 
gener d’enguany i no es poden introduir en el mercat. Es recomana que davant 
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els dubtes del tipus de bossa i materials es demanin les especificacions 
tècniques als proveïdors. Enguany tenen previst fer una campanya de 
comunicació sobre aquest tema.  
 
- Es pregunta si existeix alguna normativa o si es preveu l’elaboració d’alguna 
pel que fa a productes d’un sol ús, més enllà dels envasos, com per exemple 
els bolquers d’un sol ús. 
 
Des de l’ARC es comenta que la directiva de plàstics d’un sol ús no només fa 
referència a envasos sinó també a d’altres productes de plàstic- però no diu res 
dels bolquers.  
 
-Es pregunta com quedarà el tema de bioplàstics/PLA en la normativa 
d’envasos d’un sol ús.  
 
L’ARC ha fet la consulta a la Comissió Europea perquè no queda clar.  
 
 
Debat al xat de la sessió 
 
Es comparteixen els següents enllaços en relació amb l’ús envasos 
reutilitzables en la situació sanitària actual: 
 

- https://www.greenpeace.org/usa/news/over-115-health-experts-sign-
statement-addressing-safety-of-reusables-during-covid-19/   

- https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu/no-cache/news-
events/news/detail/actualites/a-plastic-pandemic-the-impact-of-covid-
19-in-the-mediterranean/   

- https://rezero.cat/covid-19-lalianza-residuo-cero-reclama-al-govern-
espanyol-que-no-es-doblegui-davant-la-industria-del-plastic-i-aposti-per-
una-gestio-eficac-dels-residus/   

- https://oceanic.global/projects/covid-19-guidelines/ 

-Es pregunta si degut a la COVID-19 estan previstos requisits de neteja més 
estrictes per envasos reutilitzables de plàstic i se suggereix que l’Agència faci 
una declaració confirmant que el got reutilitzable es pot fer servir en 
esdeveniments en temps de COVID-19. 
 
Es respon que segons consultes realitzades a persones inspectores de sanitat, 
cal higienitzar aquests envasos com les vaixelles. Des de l’ACSA s’indica que a 
menjadors col·lectius, restaurants, hospitals, residències, escoles, etc. s’ha 
d’higienitzar a 80º.  
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-De l’Associació Catalana de Vending es comenta que en el cas del vending, la 
responsabilitat recau en el fabricant del producte i de l’ACSA indiquen que la 
responsabilitat recau en l’empresa encarregada de reposar els productes. 
 
-Es comenta que hi ha molta incertesa sobre quines són les alternatives més 
sostenibles als envasos de plàstic d’un sol ús i s’exposen alguns dels problemes 
identificats amb els envasos compostables (nomenclatura, etiquetatge, manca 
d’infraestructura de compostatge suficient i manca d’informació de la 
ciutadania).  
 
-Rezero indica que en la situació de pandèmia diferents organismes 
internacionals i estatals (OMS, ministeris) i també alguns departaments de la 
Generalitat van difondre una sèrie d’indicacions- en alguns casos 
contradictòries- però que el principi de reducció de residus ha estat explicitat 
tant per la UE com pel Ministerio de Consumo i el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
 
Presentació dels Resultats de l’Enquesta de Valoració 
 
Es presenten els primers resultats de l’enquesta de valoració que s’ha 
compartit amb tots els participants i s’encoratja les persones que no l’han 
respost a fer-ho mitjançant el següent enllaç: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/13760 
 
Veure presentació a l’espai de la Taula Plàstic Zero de Decidim 
 
Cloenda 
Per Marta Cuixart 
 
Es fa una crida a registrar-se a l’espai privat creat a la plataforma Decidim 
Barcelona, a plasmar-hi els projectes -inclús aquells en fases incipients, que es 
poden anar actualitzant- i a fer aportacions als projectes publicats. S’ofereix el 
suport de la secretaria tècnica per fer-ho. 
 
Es valorarà el format de les següents sessions així com els continguts segons 
les aportacions de les entitats participants a les avaluacions. Properament 
s’enviarà la convocatòria de la 6ª sessió. 
 
S’ha fet arribar als participants interessats -i que han donat la seva 
autorització- un llistat de contactes per facilitar la interacció.  
 
S’informa que enguany Barcelona és la Capital de l’Alimentació Sostenible i que 
se celebraran diferents actes relacionats al llarg de l’any, amb la participació de 
nombroses organitzacions: https://alimentaciosostenible.barcelona/ca 
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La Laura Reñaga recorda que totes les actes i presentacions es comparteixen a 
l’espai Decidim de la Taula Plàstic Zero i insisteix en la importància de 
complimentar el formulari de valoració per conèixer les opinions i comentaris 
pel que fa  a futures accions de la Taula, com podria ser el disseny d’un pla 
d’acció, tal i com es recull d’una de les aportacions fetes per un dels 
participants.     
 
 
Fotografia de les persones assistents 
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