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Informació bonificació 

 
 
Per tal de reconèixer la contribució al Compromís Barcelona Plàstic Zero, 

s’ha aprovat pel preu públic de 2023 i successius, del servei de recollida de 
residus comercials i industrials assimilables als municipals, la reducció del 

10% sobre les tarifes resultants les entitats, activitats econòmiques i 
professionals que hagin aplicat mesures d'eliminació o reducció de plàstics 
d’un sol ús en el marc del Compromís Barcelona Plàstic Zero, en els casos 

següents: 
 

- Els comerços d’alimentació, de productes de neteja de la llar i d’higiene 
personal que venen un mínim d’un terç dels seus productes o bé a granel 
sense plàstics d’un sol ús o bé en envasos reutilitzables que es retornen a 

l’establiment. 
 

- Els establiments alimentaris dels grups 2 i 4 segons l’OECCB, és a dir 
carnisseries, polleries, cansaladeries, xarcuteries, peix i marisc i pesca 
salada que els serveixin en envasos reutilitzables i retornables oferts pel 

mateix establiment o que accepten servir en envasos reutilitzables que 
porta la clientela. També és necessari que n’estigui fent difusió de manera 

visible a l’establiment. 
 
- Els bars i cafeteries que compleixen com a mínim un dels tres requisits 

següents: que serveixen un mínim d’un terç de les begudes per emportar 
en gots reutilitzables i retornables; i/o que serveixen un mínim d’un terç de 

les begudes per consumir a l’establiment en envasos (ampolles, garrafes, 
etc.) que es retornen i són reutilitzats pel proveïdor o pel mateix 

establiment; i/o que sempre que la clientela es vol endur el menjar sobrant 
que no s’ha acabat, el serveixen en envasos reutilitzables i retornables. 
 

- Els establiments hotelers que si ofereixen útils de bany (sabó, gel, xampú, 
etc.) ho facin sempre en dosificadors o en envasos reutilitzables pel mateix 

establiment, i s’ofereixen servei de restauració, no facin servir plàstics d’un 
sol ús ni productes envasats en monodosis (mantega, melmelades, sucre, 
cereals, etc.) i que a més, com a mínim acompleixin un dels tres supòsits 

anteriors establerts pels bars, cafeteries i restaurants. 
 

- Els establiments i serveis que venen menjar per emportar o plats 
preparats que els serveixen en envasos reutilitzables i retornables oferts pel 
mateix establiment o que accepten servir en envasos reutilitzables que 

porta la clientela. També és necessari que n’estigui fent difusió de manera 
visible a l’establiment. 
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- Els establiments de comerç no alimentari i serveis de proximitat com ara 
tintoreries, floristeries o perruqueries que eviten totalment els plàstics d’un 

sol ús. 
 
- Les residències de gent gran o escoles bressol que com a mínim un terç 

del tèxtil sanitari que usen siguin reutilitzables. 
 

- Altres accions voluntàries de reducció o eliminació de plàstics d’un sol ús 
d’especial rellevància i significació que el sol·licitant justifiqui suficientment. 
 

Les mesures han d’haver estat aplicades al llarg de 2022 i/o fins a la data 
d’interposició de la sol·licitud de reducció. 

 
Les activitats que també gaudeixin del 10 % de reducció com a 
reconeixement a la seva contribució del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat, obtindran una reducció conjunta del 20%. 
 

El termini màxim per interposar la sol·licitud de reducció regulada en aquest 
apartat per part de les persones interessades és el 13 d’abril de l’any en 
curs, omplint el formulari específic que s’habilitarà al portal de tràmits, 

incloent dades i evidències de la contribució realitzada al Compromís. 
 

En el cas de les cadenes d’establiments franquícies o grups empresarials, la 
reducció només s’aplicarà als establiments, locals o activitats dels quals 
s’hagin presentat les dades corresponents i les evidències d’aplicació de les 

mesures. 
 

La reducció no s’aplicarà a les persones titulars d’activitats que hagin estat 
objecte d’una sanció ferma en els darrers dotze mesos per incompliment de 

la normativa sobre residus. 
 
 


