Guia contra el
malbaratament a
l’hostaleria
Federació d’Hostaleria de Lleida

2

Edició:
Federació d’Hostaleria de Lleida
Avinguda del Segre, 7 Altell P, 25007 Lleida
federació@hostaler.org
Coordinació i Continguts:
ECOSTUDI SIMA S.L.P.
Partida Sot de Fontanet, 7; 25197 Lleida
ecostudi@ecostudi.com

Guia contra el malbaratament a l’hostaleria

Índex:
1. Pròleg..............................................................................................................................................................4
2. La prevenció del malbaratament i els objectius de denvolupament sostenible...................5
3. La problemàtica del malbaratament d’aliments.............................................................................7
4. Nivells d’actuació per reduir el malbaratament.............................................................................8
5. Processos i punts amb potencial de malbaratament....................................................................10
6. Estratègies per reduir el malbaratament........................................................................................11
6.1 Direcció d’empresa.............................................................................................................11
6.2 Compra de primeres matèries........................................................................................11
6.3 Recepció de matèries primeres.....................................................................................11
6.4 Emmagatzematge de matèries primeres..................................................................12
6.5 Control de l’estoc del producte alimentari...............................................................13
6.6 Manipulació i elaboració de producte alimentari..................................................14
6.7 Servei prestat al consumidor..........................................................................................15
		
6.7.1 Comerç d’alimentació al detall.................................................................15
		
6.7.2 Restauració i càtering..................................................................................15
6.8 Gestió d’excedents.............................................................................................................16
		6.8.1 Aliments servits no consumits..................................................................16
		
6.8.2 Aliments elaborats no servits....................................................................17
6.9 Seguiment i control de processos................................................................................17
7. La donació d’aliments sobrants..........................................................................................................18
7.1 Com donar aliments...........................................................................................................18
7.2 Entitats receptores d’aliments donats.........................................................................19
8. El costos del malbaratament d’aliments.........................................................................................20
8.1 Costos socials.......................................................................................................................20
8.2 Costos ambientals...............................................................................................................20
8.3 Costos econòmics...............................................................................................................21
		
8.3.1 Costos interns..................................................................................................21
		
8.3.2 Costos externs.................................................................................................22
			8.3.2.1 Costos socials............................................................................22
		
8.3.2.2 Costos ambientals...................................................................23
		8.3.3 Costos totals....................................................................................................23

3

1.
PRÒLEG
L’estil de vida actual sovint ens fa perdre consciència sobre el valor dels aliments, i la societat en general acostuma a prendre decisions basades en la rapidesa o la funcionalitat,
deixant de banda altres factors.
L’Agència de Residus de Catalunya estima els aliments aprofitables llençats a les escombraries en 262 milers de tones a l’any. Amb aquest aliments podríem alimentar a mig
milió de persones durant el mateix període.
El malbaratament d’aliments respon a una gestió deficient dels mateixos, i es produeix
en totes les etapes de la cadena alimentaria (producció, transport, distribució, venda i
consum) i, en conseqüència, en som responsables tots els actors implicats.
Els hostalers en som part, i volem formar part de la solució. Volem acompanyar als nostres associats, per tal de millorar la gestió del malbaratament que es fa en els establiments, perquè sabem que així contribuïm a un teixit econòmic sostenible i responsable
amb el nostre entorn, i perquè ens consta el compromís del sector de l’hostaleria en vers
una societat més justa i sostenible.
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Per això endeguem aquest projecte, en el qual s’assessorarà els associats que vulguin
participar per fer front el malbaratament d’aliments, tot reduint l’impacte ambiental de
l’activitat, millorant la competitivitat dels negocis, i enfortint la seva responsabilitat social
corporativa.
La present guia és un recull de les propostes treballades amb els establiments participants, que recullen les principals bones pràctiques per lluitar contra el malbaratament de
menjar en el sector de l’hostaleria com en l’àmbit domèstic, i que poden ser aplicables a
qualsevol establiment.
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2.
LA PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT
I ELS OBJECTIUS DE
dENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El 25 de setembre de 2015, les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible publiquen els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)- objectius universals, integradors i ambiciosos- com el compromís internacional per a fre front els
reptes socials, econòmics i mediambientals actuals i resultats de la globalització-. Els
ODS posen al centre a les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de “no
deixar a ningú enrere”.
Els 17 Objectius de desenvolupament sostenible són:
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Aquests ODS han de fonamentar la implementació de l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 és
l’eina per mobilitzar la societat civil, les entitats locals, les activitats comercials,... i generar
responsabilitats estatals, catalanes i municipals per assolir fites associades a un estil de
vida més equitatiu i sostenible.
Des de hostaleria de Lleida, apostem per alinear-nos amb els 17 objectius globals de
desenvolupament sostenible ( ODS ).
Les empreses som un agent clau per la consecució dels ODS, i les solucions als reptes
que avui afrontem globalment sols tindran sentit si les plantegem en clau d’innovació i
sostenibilitat.
El nostre sector, és encara més estratègic, atenent a que presta serveis directes al consumidor final, el que pot ajudar a multiplicar els efectes de les mesures al nostre entorn.
Amb la finalitat de facilitar-ho i contribuir-hi, hem desenvolupat aquesta mini-guia, i en
el cas que vulgueu treballar més a fons, i necessiteu col·laboració, hem previst un servei
d’assistència, que si ens truqueu us indicarem com fer-ne us i costos.
T’hi apuntes ?

Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
De tot el menjar produït al Món un tercera part es perd abans de ser
consumit. Fer front al malbaratament d’aliments és aconseguir l’aprofitament del menjar i equival a lluitar contra la fam.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les
condicions de sanejament.
Produir aliments requereix grans quantitats d’aigua ja sigui per la seva
producció, transformació, envasat i transport. Reduir el malbaratament també contribueix a redir les necessitats d’aigua.
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Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
Cal co-responsabilitzar als clients i assessorar-los en vers la problemàtica, perquè prenguin decisions més responsables en el seu consum
(mida de les racions, aprofitar les sobres, fomentem productes de
proximitat i ecològics...)

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins.
Els nostres mars i oceans pateixen una sobre explotació dels recursos
marins. Reduir el malbaratament contribueix a reduir la pressió sobre
els recursos pesquers. A més, prioritzant els productes de proximitat
disminuïm el transport marítim necessari (afavorint a una menor petjada ecològica als oceans), i s’afavoreixen les activitats pesqueres del
nostre entorn, sovint més respectuoses amb el medi.
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3.
LA PROBLEMÀTICA DEL MALBARATAMENT D’ALIMENTS

Què s’entén per “malbaratament d’aliments”? La FAO (2014) defineix el malbaratament
alimentari com aquells aliments segurs i nutritius, inicialment destinats al consum
humà, que són rebutjats o utilitzats de manera alternativa (no alimentària) al llarg
de les cadenes de subministrament alimentari. Així, el malbaratament alimentari seria
una gestió deficient d’aliments en bon estat i per a consum humà que fa que aquests
finalment no s’acabin consumint de la manera esperada.
Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (2011), s’estima que a Catalunya
es malbaraten 262.471 tones d’aliments a l’any.
El malbaratament d’aliments té una repercussió sobre l’entorn important. Per una banda,
per a l’obtenció i comercialització dels productes alimentaris s’han destinat diferents recursos limitats (aigua, terra fèrtil, combustible, etc.). Per l’altra, aquests aliments, un cop
esdevenen residus, generaran altres impactes en l’entorn. El malbaratament alimentari a
Catalunya representa el 6,3% del total de residus municipals de Catalunya.
El malbaratament alimentari també té una repercussió social i ètica: amb les 262.471
tones generades anualment es podria alimentar a 500.000 persones durant el mateix
període.
Per últim, llençar aliments té impactes negatius sobre l’economia, tant a gran escala
(mundialment) com a petita escala (empresa).S’estima que els aliments malbaratats a
Catalunya signifiquen pèrdues per valor de 841 milions d’euros a l’any, d’acord amb
el preu mitjà dels aliments a Espanya segons el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
A l’estudi de 2011, l’Agència de Residus (ARC) també va analitzar la procedència d’aquest
malbaratament, determinant que vora el 42% d’aquest es prové de les activitats del
sector serveis (restauració, alimentació, grans superfícies, mercats, càterings...). A la següent imatge es mostra la participació dels diferents agents comercials en el malbaratament alimentari a Catalunya.

Total: 42%
16% Supermercats
1% Mercats Municipals
9% Comerç al detall (fruiteries i verduleries,
carnisseries, peixateries i altres)

12% Restauració i càtering privat
4% Càtering i restauració institucional (hospitals, escoles i altres)
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4.
NIVELLS D’ACTUACIÓ PER REDUIR EL
MALBARATAMENT
Malgrat de parlar del concepte de les 3Rs (Reduir, Reutilitzar, Reciclar), darrerament a
les societats més desenvolupades s’ha focalitzat ‘d’atenció en la darrera R, el reciclatge.
Separar correctament els residus alimentaris i gestionar-los a través dels contenidors
d’orgànica és important per a recuperar els elements d’aquests que encara tenen valor,
a través de la seva transformació en compost o adob. Així, les restes de menjar gestionades com a residu es reincorporen a la cadena de producció d’una manera més o menys
eficient. El reciclatge participa de l’economia circular.
Però reciclar no és suficient. Lluitar contra el malbaratament alimentari és també abordar
les 2 Rs restants: Reduir i Reutilitzar. I prevenir el malbaratament és la part més important. Cal recordar que el millor residu és aquell que no es genera (prevenir), pel que incidir en la R de Reducció és clau. Reduir és evitar produir aliment no apte per al consum
humà i és la clau per minimitzar el problema.
Per tant, és important establir la prevenció com la premissa principal de qualsevol
activitat.

8

L’ordre lògic per a lluitar contra el malbaratament alimentari doncs, és: Prevenir (reduir el
consum), Reaprofitar (ús alternatiu) i Reciclar (compostatge o altre tractament). Només
així podem parlar de prevenir el malbaratament d’aliments.
No obstant, un cop produït aliment sobrant o restes que ja no seran consumides és
important considerar-les com un recurs, aprofitable de moltes maneres, i no com un residu. Abans d’arribar al contenidor de les escombraries (Reciclar), les restes alimentàries
poden ser aprofitades (Reutilitzades) per a usos alternatius.
Les accions per fer front al malbaratament es prioritzen segons la gestió que se’n fa dels
residus alimentaris. La jerarquització exposada a continuació pretén aconseguir el major
aprofitament possible dels aliments.
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Prevenció
Reducció d’excedents, prevenció dels residus alimentaris.
Alimentació de persones
Ús de l’excedent alimentari per consum humà.
Alimentació d’animals
Ús de l’excedent alimentari per ús animal.
Usos insustrials
Recuperació d’elements i substàncies per a usos industrials
Tractament biològic
Compostatge, digestió anaeròbica.
Tractament final
Valoritzador energètica, abocador.
Com es pot observar, aquesta jerarquia prioritza les estratègies de prevenció, seguit per
estratègies de reaprofitament d’aliments per a consum humà. La longitud dels esgraons
representa la importància i prioritat de les estratègies. D’aquesta manera, únicament els
darrers dos esgraons estan associats amb el reciclatge, essent preferible evitar la gestió
dels aliments com a fracció de rebuig (contenidor gris), ja que en aquest cas, els residus
alimentaris seran incinerats (amb la conseqüent emissió de gasos) o bé depositats en
abocadors controlats, estratègies ambientalment poc sostenibles.
El present document recull estratègies focalitzades en el nivell de la prevenció i de la
reutilització d’aliments per al consum de persones.
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5.
PROCESSOS I PUNTS AMB POTENCIAL
DE MALBARATAMENT
Per a prevenir la generació de malbaratament cal identificar els processos i punts amb
potencial malbaratament i els agents implicats.
El malbaratament es produeix en tots els passos de la cadena alimentària. La lluita contra
el malbaratament d’aliments ha de començar en els processos de producció i processament d’aquests, continuar durant la distribució i la comercialització, i acabar durant el
consum del menjar servit al plat.
Segons un estudi fet a nivell europeu (FUSIONS, 2012),la producció i el processat generen el 30%, la comercialització un 5% dels aliments descartats, la comercialització; però
és sobretot al final del procés en els serveis i les llars- on s’acumula el 65% d’aquest
fenomen.
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53% Llars
11% Producció
19% Processats
5% Comercialització
12% Serveis

Dins dels diferents agents de la cadena de producció i comercialització dels aliments es
poden trobar més d’una etapa o procés dels esmentats.
•
•
•

Servei prestat als consumidors
Gestió d’excedents
Seguiment i control de processos

A continuació es proposen diferents estratègies per abordar i corregir els processos de
malbaratament alimentari. Aquestes estratègies es poden fer en els diferents passos i
moltes d’elles són perfectament vàlides en diferents etapes (i agents) de la cadena de
producció i comercialització d’aliments.
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6.
ESTRATÈGIES PER REDUIR EL
MALBARATAMENT
És important identificar i conèixer els processos que es donen a la pròpia activitat i la
seva naturalesa:
•
•
•
•
•
•

Direcció d’empresa
Compra de matèries primeres
Recepció de matèries primeres
Emmagatzematge de matèries primeres
Control de l’estoc de producte alimentari
Manipulació i elaboració de producte

A continuació es recullen algunes estratègies i idees de partida segons el procés considerat.

6.1
DIRECCIÓ D’EMPRESA
•
•
•

Integra i prioritza la prevenció del malbaratament alimentari en el conjunt d’accions
de responsabilitat social corporativa (RSE).
Parteix d’una oferta alimentària amb valor nutricional i ambiental. recomanar als
clients la millor opció des d’una perspectiva nutricional i ambiental
Busca sinèrgies, unifica esforços i comparteix experiències amb altres agents de la
cadena de producció-consum d’aliments que t’ajudin en la prevenció del malbaratament.

6.2
COMPRA DE PRIMERES MATÈRIES
•
•

Planifica les compres en base a una projecció de venda, a l’estacionalitat de la demanda, a les preferències dels consumidors, a l’estoc existent, etc.
Participa i promou el consum de productes locals i de temporada. Són productes
més frescos i, en general, necessiten menys requeriments de conservació. A més,
contribueixes a enfortir l’economia local, el que revertirà en el teu negoci.

6.3
RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES
•

La cadena de fred o calor no s’ha de trencar durant el transport de menjar preparat a
un establiment extern. Demanda a l’empresa de transport (o implementa si és el teu
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•

cas) sistemes per a garantir unes bones condicions de preservació i també sistemes
per a detectar falles i incidències.
Avançat a l’entrega de compres:
•
Disposa un espai adequat al magatzem i cambres de refrigeració i/o congelació per a acollir les matèries primeres a rebre.
•
Assegura’t de disposar de personal suficient durant la recepció.
•
Comprova sempre les mercaderies rebudes abans de signar l’albarà. La frescor, l’etiquetatge i l’embalatge entre altres són aspectes a controlar durant la
recepció.
•
Deixa constància de qualsevol incidència a l’albarà per a facilitar el procés de
reclamació i facilitar l’esmenar d’error de procediment als proveïdors.
•
Agilitza la preparació per a l’emmagatzemat per evitar trencar processo de
conservació en fred o en calor.

6.4
EMMAGATZEMATGE DE MATÈRIES PRIMERES
•
•
•

Destina temps a la preparació del producte per se emmagatzemat. Així prolongaràs
la seva vida útil i agilitzaràs els processos d’elaboració.
Algunes consideracions:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

•

Retirar embalatges secundaris
Disposar el producte en recipients propis
Re-col·locar el producte delicat per a que no es malmeti per cops o pes
Obrir les bosses amb verdures fresques
Fer el buit sobre alguns productes
Re-etiquetar els productes (per canvi de recipient o embalatge, per donar
visibilitat al producte o ordre a l’estoc, etc.) que així o requereixin
Netejar els productes que ho requereixin abans d’emmagatzemar-los, per
exemple, peixos i carns.
Fer racions o porcions dels productes a congelar, per poder optimitzar el seu
aprofitament durant el servei.
Organitzar correctament els productes als espais d’emmagatzematge per a
evitar contaminació creuada, la modificació de les propietats organolèptiques
del productes, etc. i re-etiqueta’ls per a millorar la gestió de l’estoc i l’ús de
producte.

Aprofita al màxim les tècniques de conservació d’aliments al teu abast: congelació,
marinatge, envasat al buit, escabetx, deshidratació, etc.
•

En les processos d’emmagatzematge, conèixer i aplicar les indicacions sobre
la temperatura d’emmagatzematge és essencial per aconseguir que els aliments es mantinguin el màxim de temps possible en bones condicions i preservant les seves propietats organolèptiques.Les temperatures indicades per
a l’emmagatzematge segons l’estat físic i segons el el Decret 3484/2000, són:
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≤ -18 ºC Aliments congelats

≤ 4 ºC

Carn de pollastre, peix i menjars refrigerats amb una durada d’emmagatzematge superior a les 24 h.

≤ 7 ºC Carn fresca (porc, vedella i anyell).
≤ 8 ºC

Menjars refrigerats amb una durada d’emmagatzematge inferior a les 24
h.

≥ 65 ºC Menjars calents.

•
•
•
•

Una conservació adequada per cada producte és clau, segueix a les indicacions de
les etiquetes respecte a llum, temperatura i humitat, i no trenquis la cadena de fred.
Organitzar les càmeres i el magatzem tenint en compte la caducitat dels productes.
Disposa de plans de manteniment i revisió dels espais d’emmagatzematge i preservació de productes alimentaris.
No descuidis la higiene
•
Les carències en aspectes d’higiene alimentària són un efecte clau en la conservació d’aliments. Tenir cura de la neteja de l’espai i dels estris de treball,
evitar contaminacions creuades de productes, o netejar-nos les mans abans
de manipular el menjar, tindrà un impacte positiu en el temps de preservació
dels aliments en condicions aptes per al consum.

6.5
CONTROL DE L’ESTOC DEL PRODUCTE
ALIMENTARI
•
•

Estableix un Pla de seguiment de l’estoc amb una periodicitat alta (diària o cada
pocs dies).
Discrimina entre data de consum preferent i data de caducitat. Saber diferenciar
entre aquests dos conceptes és clau per evitar llençar aliments en bon estat.
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DATA DE CONSUM PREFERENT
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Ens indica fins a quina data
l’aliment es pot consumir amb
seguretat, i després de la qual
no es recomana el seu consum.

Ens indica fins a quina data l’aliment té
la qualitat esperada, però pot continuar
essent segur consumir-lo un cop sobrepassada, sempre que s’hagi conservat en
les condicions indicades per l’etiquetatge
i l’envàs estigui intacte, i no presenti signes visibles de deteriorament.

Significat

És freqüent en aliments secs com arròs,
pasta, aliments deshidratats, conserves,
oli, xocolata, etc.

Tipus
d’aliments

La trobem en aliments frescos
i fàcilment peribles com peix,
carn, ous, làctics, vegetals, etc.

Norma

La data de caducitat està referenciada explícitament a la
normativa de seguretat alimentària.

La normativa que regula la data de consum preferent es troba dintre del marc
normatiu de l’etiquetatge.
•

DATA DE CADUCITAT

Cal seguir estrictament les
instruccions de conservació
quant a temperatura, humitat
i llum.

Re-etiqueta el producte encetat.
Independentment de la si el proveïdor facilita data de caducitat o de consum preferent, un cop obert l’envàs, cal seguir les instruccions de conservació especificades
pel mateix i consumir en els dies que s’indica a l’etiqueta.
•
Una bona eina és generar una nova etiqueta amb la data límit de consum.

6.6
MANIPULACIÓ I ELABORACIÓ DE PRODUCTE ALIMENTARI
•
•
•

Tingues una bona cura de les mesures d’higiene abans de manipular qualsevol producte alimentari.
Revisa el producte abans d’emprar-lo o descartar-lo.
No tots els aliments arriben amb data de caducitat o de consum preferent i les condicions d’emmagatzematge incideixen sobre la conservació del producte. Així:
•
Les dates de consum preferent no són una garantia sanitària absoluta. Para
atenció a les propietats organolèptiques del producte.
•
Si el producte s’ha conservat convenientment, aquest es pot consumir un cop
superada la data de consum preferent. Si el producte no presenta signes visibles de deteriorament i manté les seves característiques organolèptiques, el
seu consum no ha de suposar un risc per a la salut.
•
Per contra, un producte caducat no es pot servir o oferir mai al consumidor.
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6.7
SERVEI PRESTAT AL CONSUMIDOR
•
•

•

Delimita el grau d’incertesa de la demanda. Pots basar-te en rebuts de serveis fets i
detectar patrons estacionals, setmanals, etc.
Incorpora l’assessorament actiu en el personal que interactua amb el consumidor.
El personal pot:
•
Realitzar recomanacions de manera activa que potenciïn la sortida de producte proper a la data de caducitat, etc.
•
Recollir preferències del consumidor que evitin que aquest deixi aliment al
plat.
Propicia un canvi d’hàbits dels clients, assessora’ls i fomenta un consum responsable
a la teva activitat.

6.7.1
Comerç d’alimentació al detall
•
•
•
•
•
•

Fes rotació de l’estoc per garantir que l’aliment que entra primer és el primer que
surt, i organitza així els expositors.
Adequa el volum dels expositors a la demanda, per tal de no haver d’omplir els
prestatges amb excessiu producte que després no tindrà sortida.
Potenciar la compra a granel. El producte a granel dona imatge de qualitat i permet
que el client compri el que necessita.
Modula el preu de venda dels productes en funció de la data de caducitat. Amb els
que tinguin data de caducitat propera ofereix ofertes o descomptes.
Informar els clients perquè entenguin millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat
dels productes, segons si tenen data de caducitat o de consum preferent.
Reaprofita l’estoc susceptible d’ésser malbaratat. Hi ha productes que es poden
processar per aprofitar-los abans que es facin malbé, i fer-los més atractius. Per
exemple, tallar fruita en porcions, fer sucs o menjar preparat.
•
Realitza sessions formatives o d’oci a partir dels quals reaprofitar els productes pròxims a malmetre’s. Showcookings o tallers de cuina, sessions de
degustació i promoció de producte, etc.
•
Ofereix formats alternatius (macedònies o fruita en porcions, sucs i altres preparats, etc.) així com descomptes per als productes pròxims a esdevenir no
aptes per a la venda.

6.7.2
Restauració i càtering
•
•
•

Dissenya el menú tenint en compte les restes d’aliments d’un servei pel següent,
tant les restes cuinades com la mise en place. Amb una bona planificació reduiràs
les pèrdues econòmiques derivades de les minves de producte.
Idea ofertes amb noms oberts, del tipus “plat del dia”, “amb guarnició”, “de temporada” per donar sortida als aliments amb potencial d’ésser malbarats.
Redueix l’oferta o emprar ingredients comodí per a diverses opcions d’àpat. Si es
redueix la varietat dels productes en estoc se n’augmenta la rotació.
•
És una mesura efectiva i la seva aplicació depèn de l’orientació gastronòmica
de l’establiment.
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•

•

•
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Considera els menuts (peus, estómac, galtes, cor, etc.) com a parts plenament comestibles.
•
La cuina de menuts corre el risc de desaparèixer del coneixement culinari i
gastronòmic occidental. Participa de la seva promoció.
Adequa la ració a la demanda del client. Pots informar els comensals sobre les racions, i adequar-les en funció del que s’hagin de menjar, i tanmateix oferir repetir si
creus que s’han quedat amb gana.
•
Hi ha restaurants que a la seva carta ofereixen diferents “mides” de les racions
(petita, mitjana gran, S, M, L...). D’aquesta manera els clients trien en funció
del que s’han de menjar.
•
Hi ha bufets lliures que apliquen un sobre-cost al preu del servei si els comensals deixen restes al plat al finalitzar l’àpat.
Redueix la incertesa de la demanda. Els serveis de tipus càtering o amb reserva prèvia tenen un marge d’incertesa molt més baix que un bufet lliure. Els establiments
amb servei de menú o carta i els serveis de restauració de bufet lliure tenen un grau
major d’incertesa, però es pot delimitar a través de:
•
La realització de projeccions de venda en base a les vendes fetes i tendències
i situacions actuals
•
La determinació del perfil habitual dels clients que consumeixen a l’establiment
•
La consideració de fenòmens conjunturals o puntuals (climatologia i estacionalitat meteorològica, afecció de la via pública per obres, incidències en els
serveis i subministraments públics, activitats populars al carrer, convocatòries
de vagues, esdeveniments festius, etc.).
•
Oferint i promovent sistemes de reserva prèvia i tria de menú anticipada.
Aprofita les noves tecnologies per a la gestió i pagament per avançada de
reserves.

6.8
GESTIÓ D’EXCEDENTS
•

•

Fes una correcta recuperació dels productes alimentaris malbaratats, idealment per
procés (estoc malmès, elaboracions no servides, elaboracions no consumides pel
client). Això et permetrà:
•
Quantificar el volum real de menjar desaprofitat i identificar el seu origen.
•
Discriminar entre recursos alimentaris aprofitables i residus alimentaris reals.
•
Donar una sortida adequada als excedents alimentaris (cuina d’aprofitament,
donació a tercers, gestió a través de contenidors per a la orgànica, etc.).
En cas de no ser possible l’aprofitament dels residus alimentaris, separa’ls correctament i gestiona’ls sempre a través dels contenidors de recollida selectiva de l’orgànica (contenidor marró).

•

6.8.1.1
Aliments servits no consumits
•

Normalitza l’acció d’emportar-se el menjar no consumit dels establiments de restauració. Ofereix i facilita als consumidors l’opció d’endur-se el menjar sobrer.
•
Aprofita el packaging per construir marca, i millor si és compostable o reutilitzable.
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6.8.1.2
Aliments elaborats no servits
•
•
•

Reaprofita a través de la cuina d’aprofitament i integra-la en el servei prestat
Dona a tercers (veure apartat 7)
Participa en iniciatives solidàries donant el menjar en bon estat però que no podràs
comercialitzar (al banc dels aliments, a neveres comunitàries, etc.).

6.9
SEGUIMENT I CONTROL DE PROCESSOS
•
•
•

•

Identifica i caracteritza els processos de malbaratament a l’activitat: què es malbarata? Quan i com? quins agents hi prenen part i podrien incidir positivament en la
prevenció del malbaratament?
Fes un estudi de tots els espais i processos on intervenen aliments dins la teva
activitat (comandes, conservació, cuina, servei, taules...). Detecta els punts febles i
estableix mesures preventives i correctores.
Adquireix control sobre els processos i agents susceptibles de generar malbaratament alimentari. Estableix mesures per al seguiment dels processos susceptibles de
generar malbaratament d’aliments.
•
Algunes eines reconegudes per l’administració pública són la certificació ISO
14001 i altres certificacions associables a la prevenció del malbaratament alimentari (IFS, UNE, etc.). Es tracta de sistemes que et permeten diagnosticar
la realitat de la teva activitat o procés, establir uns objectius de millora i eines
de seguiment i avaluar periòdicament per a la millora contínua i l’assoliment
dels objectius. A més a més, les certificacions ISE/IFS/UNE... esdevenen en
alguns casos requeriments de compliment necessari per a la contractació en
licitacions i concursos de l’administració pública. També poden esdevenir un
requisit a demandar als propis proveïdors de producte alimentari.
Educa i forma al personal en temes de prevenció del malbaratament alimentari i
d’acord a les tasques i processos en els que estan implicats. Capacita’ls perquè esdevinguin actors actius en la prevenció del malbaratament.
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7.
LA DONACIÓ D’ALIMENTS SOBRANTS
Els aliments malbaratats poden aprofitar-se si es deriven a altres col·lectius necessitats.
A Catalunya es malbaraten 262.471 tones d’aliments a l’any que podrien alimentar a
500.000 persones durant tot un any. 500.000 persones són un 1/3 de la població que viu
per sota del llindar de pobresa.
Al mateix temps, la FAO (Organització de Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura) estima que 1/3 dels aliments produïts al món es perd, i que amb un ús eficient hi
hauria suficient menjar per tota la població mundial.
Les societats actuals i els comerços són cada cop més conscients d’aquesta realitat i ja
existeixen moltes iniciatives que treballen amb la finalitat de re-distribuir els aliments en
bon estat per arribar a les persones en situacions desfavorables. Són un exemple el banc
dels aliments, el banc de queviures, el Gran Recapte, les neveres solidàries, etc. També
existeixen entitats sense ànim de lucre que dediquen la seva activitat a millorar la vida
d’aquestes persones en condicions desfavorables.
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Qualsevol persona, comerç o empresa amb excedents alimentaris pot fer donacions
d’aliments.

7.1
COM DONAR ALIMENTS
Per a fer-ho, cal focalitzar-se en els aliments que no han arribat a servir-se, que no han
sortit de les cuines, que no han estat en contacte amb el públic i que compleixen escrupolosament els requisits sanitaris.
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària proposa les següents indicacions per garantir la seguretat alimentària d’aliments per a la donació:
•

•
•
•

No es poden donar aliments:
•
Amb la data de caducitat superada.
•
Conserves malmeses o amb sortida de gas o líquid.
•
Salses casolanes a base d’ou cru (maionesa, allioli, etc.).
•
Menjars cuinats fa més de tres dies.
•
Menjar calent. S’hi ha d’aportar refrigerat o congelat.
•
Carn de caça, musclos (i altres mol·luscs bivalves) i bolets que no hagis adquirit en un comerç.
Tenir cura de la higiene i la temperatura dels productes durant la preparació i el
transport fins al destí.
Els aliments han d’estar ben protegits (tapats) en l’envàs original o un de nou, i han
d’indicar la data de caducitat o de consum preferent.
Els plats cuinats en un restaurant o en un establiment al detall han d’indicar el nom
del producte i el dia de l’elaboració.
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7.2
ENTITATS RECEPTORES D’ALIMENTS DONATS
Si penseu que podeu contribuir amb els vostres excedents de menjar, cal que us informeu de quina iniciativa podeu ajudar a la vostra localitat, i en cada cas, seguir les orientacions que cadascuna d’elles us facilitin pel que fa a tipologia de menjar o condicions
d’entrega.
El portal web bancalimentslleida.cat proporciona vies per a la donació d’aliments alhora
que recull un llistat de les entitats receptores d’aliments de la província de Lleida. Aquest
portal pot ser un bon punt d’inici en la vostra cerca d’alternatives per a la donació d’excedents alimentaris.
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8.
EL COSTOS DEL MALBARATAMENT
D’ALIMENTS
La generació de residus (i de malbaratament alimentari) té uns impactes negatius que
empitjoren la qualitat de vida i el benestar de la població en general. A continuació
s’exposen els impactes més rellevants sobre l’entorn, l’economia i les dinàmiques socials
actuals

8.1
COSTOS SOCIALS
El dret a l’alimentació està inclòs a la Declaració Universal dels Drets Humans, però la
realitat és que al món 900 milions de persones pateix una dieta insuficient i pobra.
Només amb la meitat d’aquestes de les pèrdues alimentaries mundials es podria nodrir
a tota la població que actualment passa gana al món.
A Catalunya, amb els aliments malbaratats cada any (262.471 tones) podríem nodrir
500.000 persones durant tot un any.
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Per tant, el malbaratament d’aliments té una component ètica i social rellevant.

8.2
COSTOS ambientals
Des del punt de vista ambiental, el malbaratament d’aliments suposa:
•
La sobreexplotació de recursos finits durat la producció (fertilitat del sòl, aigua, combustibles fòssils, recursos minerals i altres).
•
Un major consum d’aigua. La major part de l’aigua potable al món es destina a la
producció d’aliments.
•
Una major degradació de l’entorn i de la seva velocitat de degradació (desforestació,
reducció de la biodiversitat, desertització, contaminació de cursos d’aigua, aqüífers
i el sòl)
•
Una major contribució al canvi climàtic (emissió de gasos d’efecte hivernacle: CO2
i altres).
•
Un major consum energètic i de recursos materials.
•
Una major generació de residus (embalatges, minves)
•
Una major emissió de gasos d’efecte hivernacle i contribució a l’agreujament del
canvi climàtic.
Per últim, la gestió dels residus resultants comporta:
•
Una major ocupació de sòl (plantes de compostatge),
•
Un major consum energètic i altres recursos necessaris pel procés de compostatge,
•
Una major contribució al canvi climàtic (emissió de gasos d’efecte hivernacle).
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Si a més, els residus no es gestionen correctament, a través de les bones pràctiques de
segregació de residus, aquests contribuiran a la problemàtica associada als abocadors
(ocupació d’espai, contaminació del medi, impacte visual, etc.).

8.3
COSTOS ECONÒMICS
Malbaratar és deixar perdre els béns propis o els que gestionem. En un establiment de
restauració malbaratar els aliments és perdre un dels recursos fonamentals del servei.
No aprofitar el menjar o utilitzar-lo ineficaçment o ineficientment és llençar diners a les
escombraries.
La repercussió econòmica que tenen les minves ja és motiu de preocupació per les empreses que tenen relació amb els aliments. Malgrat això, fer números de tots els costos
associats a desaprofitar menjar ajuda a quantificar, no només econòmicament, la magnitud del problema i possiblement incentivarà al lector a implantar mesures per fer-hi
front.
Per a quantificar les costos derivats del malbaratament d’aliments, cal primer diferenciar
entre costos interns i externs.
•
•

Costos interns: són aquells que assumeix l’empresa directa o indirectament.
Costos externs: els assumeix l’entorn o la societat però que repercuteixen a l’empresa en forma, per exemple, d’impostos.

Per al càlcul dels costos, prenen com exemple un restaurant que serveix 100 racions
diàries de mitjana.

8.3.1
COSTOS INTERNS
Dins dels costos interns cal diferenciar, al seu torn, en costos directes i indirectes.
La major part dels costos d’una empresa, en general, deriven de l’adquisició de matèries
primeres. Això seria el cost directe.
Es cost directe es pot obtenir d’una manera senzilla, en aquest cas multiplicant el pes dels
aliments malbaratats pel cost unitari assumit durant l’adquisició de les matèries primeres.
Aquest càlcul es pot fer amb dades més acurades o menys. En aquest exemple es parteix
de 3 premisses:
1.
2.
3.

Un restaurant necessita d’1,2 kg de matèria primera per a produir una ració de menjar de 800 g. Això és així si es considera que part de la matèria primera és perd o
descarta durant els processos d’emmagatzematge, preparació i cocció.
El cost mitjà del menjar sòlid a Espanya se situa a 3,06 €/kg, segons dades pròpies
del Ministeri d’Agricultura.
A Catalunya s’estima que el 7% del menjar adquirit com a matèria primera es malbarata, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya.
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Si es consideren les premisses anteriors, es pot determinar que per a que un restaurant
un restaurant serveixi 100 racions diàries, es malbaraten, de mitja 8,4 kg de menjar al dia.
Si s’aplica el cost per quilo de producte, es perden 25,7 € cada dia.
Cada ració servida té una pèrdua econòmica associada a malbaratament alimentari de
0,26 €/ració.
La pèrdua econòmica al llarg d’un any, considerant un dia de descans a la setmana (313
dies/any), és de 2.629 kg d’aliments i 8.044 €/any llençats a les escombraries.
A banda dels costos directes, cal tenir en compte els costos indirectes. En un establiment de restauració, els costos indirectes deriven dels conceptes de: personal, lloguer,
amortitzacions, aprovisionaments diversos, màrqueting, assegurances, tributs, costos financers, etc.
Aquests costos difereixen en cada cas en funció del tipus d’establiment, però són ineludibles per qualsevol activitat, i cal tenir-los presents a l’hora de calcular costos, ja que estan
intrínsecament lligats al volum de menjar que es manipula.
Si estimem que en un restaurant tipus, les despeses en matèries primeres representen un
33%, i la resta són altres despeses (personal i resta de costos indirectes), podem afirmar
que els costos indirectes representen aproximadament el doble que els costos directes.
Així doncs, podríem xifrar els costos indirectes directament relacionats amb el malbaratament d’aliments en 51,4 € cada dia, o 16.088 € a l’any (en un establiment que serveix
100 racions diàries).
22

8.3.2
COSTOS EXTERNS
Recordem que els costos externs són aquells que els assumeix l’entorn o la societat i que
repercuteixen a l’empresa en forma, per exemple, d’impostos.
Caldria distingir les següents tipologies de costos externs: costos socials i costos ambientals.

8.3.2.1
Costos socials
Com ja s’ha esmentat abans, els aliments malbaratats per un establiment poden aprofitar-se derivant-se a col·lectius necessitats. A Catalunya existeixen iniciatives, com El Banc
dels Aliments, per a realitzar aquesta gestió. Aquestes entitats tenen dimensionat el cost
associat a la gestió dels excedents alimentaris. Per exemple, El Banc dels Aliments xifra el
cost de gestió en 0,13 €/kg quan aquest prové directament d’empreses, i és la xifra que
prenem com a referència per al càlcul de costos externs d’aquesta guia.
En l’establiment posat anteriorment com exemple, amb 100 racions diàries, el cost extern
social serà d’1,09 €/dia i 342 €/any.
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8.3.2.2
Costos ambientals
Pel que fa als costos ambientals associats al malbaratament d’aliments, es parla d’un
“doble impacte ambiental”, ja que cal considerar, per una banda, els impactes derivats
dels processos de producció, transport i la comercialització i, per l’altra, l’impacte derivat
de la recollida, el transport i tractament del menjar un cop es gestionen com a residus ,
per exemple, a través del servei de recollida de residus municipal (contenidors de la via
pública o similars).
L’Agència de Residus de Catalunya estima que una tona de menjar malbaratat comporta
l’emissió a l’atmosfera d’1,98 tones de CO2. Recordeu que el CO2 és un gas d’efecte
hivernacle que agreuja el problema del canvi climàtic i l’escalfament global del planeta.
Segons la legislació internacional, els estats (incloent Espanya) que emetin més CO2 del
que tenen assignat han de comprar drets d’emissió. Aquests drets d’emissió tenen un
cost mitjà de 13,9 € per tona.
Aquests costos estatals, juntament amb altres costos que hagi d’assumir l’administració
pública o entitats socials del territori, acaben repercutint a la butxaca de tots, per exemple, en forma d’impostos. Per tant, aquests costos ambientals també tenen un impacte
econòmic en qualsevol activitat comercial.
Seguint amb l’exemple del restaurant amb 100 serveis o racions diàries i amb un malbaratament de 2.629 kg d’aliments a l’any (segons càlcul costos interns), les emissions de
CO2 associades són de 5,21 tones de CO2 per any. Aquestes emissions tenen un cost (en
drets d’emissió) de 72,36 €/any (o 0,23 €/dia).

8.3.3
COSTOS TOTALS
D’acord amb els càlculs exposats als apartats anteriors sobre els costos interns i externs
del malbaratament alimentari per un restaurant amb 100 serveis o racions diàries, el cost
diari total assoliria els 78,42 €/dia.
Cost diari del malbaratament alimentari en un restaurant (100 racions diàries)
Directes

25,7 €
77,10 €

Interns
Indirectes

51,4 €

Socials

1,09 €

Ambientals

0,23 €

1,32 €

Externs

Total

78,42 €

23

Prenent com a base aquest càlcul, el cost per ració elaborada (100 racions diàries) és de
0,78 €/ració.
Un establiment de restauració que serveix 100 racions diàries, al cap d’un any (313 dies
d’activitat), suportaria uns costos per malbaratament alimentari de 24.546 €/any.
Aquestes xifres evidencien la importància de fer front al malbaratament d’aliments, així
com la necessitat de que tots (població i activitats comercials) participem activament en
la prevenció del malbaratament d’aliments.
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