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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles lll.b i 1 38.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de 
llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única; 

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 

la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la 
venda a distància de plats preparats. 

El desenvolupament del sector de la restauració amb lliurament a domicili i, en 
paral·lel, de les aplicacions informàtiques que agreguen l'oferta de serveis de 
restauració i gestionen el seu lliurament a domicili, ha propiciat la proliferació 
d'empreses que ofereixen els seus plats cuinats i altres productes als clients 
sense comptar amb establiments propis en els que es puguin consumir aquests 
productes. A la vegada, cadenes i franquícies del sector de la restauració s'han 
adaptat a l'increment de demanda de lliurament de menjar i beguda a domicili. 
El resultat ha estat el naixement d'una nova modalitat d'activitat econòmica, 
diferent tant a la restauració pròpiament dita, com als establiments tradicionals 
de menjar preparat per endur. 

Es tracta del fenomen de les anomenades cuines obscures o cuines fantasma, 
locals que sovint comparteixen diverses d'aquestes empreses de restauració, en 
els que s'instal·len nombrosos equipaments de cuina professional, amb 
capacitat per donar sortida a milers de comandes al dia, amb llargs horaris 
d'activitat continuada, sense instal·lacions destinades al consum dels aliments i 
begudes per part dels clients, ja que el sentit de la instal·lació és donar sortida 
a les comandes rebudes via aplicacions informàtiques, principalment, i facilitar
ies als repartidors que les lliuraran a domicili. 

Exposició de motius 
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Es tracta d'una activitat, així, més pròpia de la indústria que no pas de la 
restauració. Genera impactes de diversa tipologia per raó del seu funcionament, 
inclosos els relatius a la mobilitat associada a l'activitat, sorolls, emissions, 
etcètera. 

Cal una regulació de l'activitat que garanteixi que l'esmentada activitat 
compleixi el planejament urbanístic municipal, que eviti els conflictes que es 
produeixen pel seu desenvolupament en zones destinades principalment a usos 
residencials i comercials, associats a les seves externalitats negatives, i que 
respongui a la naturalesa industrial o quasi industrial de l'activitat, establint els 
mecanismes d'intervenció prèvia de l'administració més adients per assegurar 
l'acompliment de les finalitats enunciades en l'article 2 de la Llei 20/2009, del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Article 1." Es modifica l'article 36 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, que queda redactat amb el tenor 
literal següent: 

"Article 36.- Finalitats de la llicència ambiental 

Els objectius de la llicència ambiental són: ' 

c) Garantir que l'activitat compleixi el planejament urbanístic municipal." 

Proposició de llei 

( . . . )  

2 



TTTi I.I IVI'I-,'. Corral li \ Í; 

! 

P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avança 

Article 2. Es modifica l'apartat 7 de l'Annex II (Activitats sotnp^^çs al règim de ,13 
llicència ambiental), de la Llei 20/2009, què queda redactat arfl·ÈÍ-el tenor lireT'àl 
següent; 

"ANNEX II Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 

7.10. Establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de 
plats preparats amb venda a distància, per internet o qualsevol altre mitjà 
telemàtic, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, 
les circumstàncies següents: a) que estigui fora de polígons industrials, b) 
que estigui situada a menys de 500m d'una zona residencial, c) que ocupi 
una superfície d'almenys 200m^." 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 
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7. Indústria alimentària i del tabac 
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Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Ferran Peo ret i Santos 
Diputat del GP PSC-Units 
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