
Moció pel foment del sector local de la 
restauració i l’ús d’envasos reutilizables  
 

La crisi derivada de la COVID19 ha provocat restriccions en l’activitat del sector de la restauració 

que han suposat un increment important del servei de menjar a domicili.  

És un servei que s’ha convertit en fonamental per al sosteniment del sector de la restauració, i que 

és indispensable promoure.  

Ara bé, aquest nou model de negoci està representant un increment de l’ús d’envasos, sovint de 

plàstic o d’alumini d’un sol ús. La situació d’emergència climàtica i l’increment de necessitat 

d’abocadors (només cal veure l’exemple de l’abocador de Can Balasc a Rubí) fa indispensable, 

en canvi, apostar per una reducció dels envasos d’un sol ús, especialment de l’ús de materials 

com el plàstic o l’alumini, altament contaminant.  

A més, la compra d’aquests envasos suposa un sobrecost pel sector de la restauració que 

empreses productores d’envasos estan aprofitant, tot incrementant el preu de venda d’aquests 

productes. 

Així doncs, per tal d’evitar d’una banda un prejudici ambiental i, de l’altra banda, la càrrega afegida 

que suposa aquesta despesa en un sector ja prou castigat per la crisi de la COVID19 i que es 

troba en situació crítica, proposem al Ple de la ciutat de Rubí l’adopció dels següents ACORDS,  

 

1. Establir un grup de treball amb representants dels Serveis de Promoció Econòmica, 

Comerç i Residus de l’Ajuntament amb el gremi d’hosteleria i restauració per crear un segell 

“envàs retornable” (o el nom que més s’escaigui), al que bars, comerços i restaurants es 

poguessin adherir. A través d’aquest grup,  

○ establir un sistema de recompenses per l’ús dels envasos retornables o 

reutilitzables a través d’un sistema de carnets segellables pels quals, un cop arribat 

a un nombre concret de serveis (per exemple 10, o els que s’acordin amb el sector 

de la restauració), s’obtingui un menjar gratuït o un descompte en algun dels bars 

o restaurants adherits. El cost d’aquest àpat o descompte l’assumiria l’Ajuntament. 

○ crear una xarxa d’establiments adherits al segell “envàs retornable” (o el nom que 

més s’escaigui).  

2. Un cop establert el sistema, realitzar una campanya de difusió de la iniciativa que, a la 

vegada, serveixi per a promoure els comerços, bars i restaurants que s’hi adhereixin. 

L’objectiu és promoure que,  

○ la ciutadania dugui els propis envasos (carmanyoles, tasses del cafè, etc) a l’hora 

de fer la recollida dels menús i menjars del bar o, alternativament, 

○ promoure l’ús d’envasos retornables entre els bars i restaurants. En aquest segon 

cas, la ciutadania pagaria un cost extra per l’ús d’aquests envasos, que recuperaria 

un cop retornats al bar, restaurant o comerç corresponent. 

3. Que el grup de treball es reuneixi per primer cop durant el mes de desembre, amb l'objectiu 

de poder començar a implementar les mesures, encara que sigui per fases, el més aviat 

possible. 
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