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FEN CAMÍ CAP LA NOVA CONCEPCIÓ D’EMPRESA.
T’ACOMPANYEM?
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:

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 ?
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Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i arreu.
•
•
•

Considerar als col·lectius i individus en situacions vulnerables en els processos de selecció de personal i contractació.
Apostar per productes de Comerç Just.
Participar activament en causes solidàries i de reinserció laboral/social.

Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la
nutrició i promoure una agricultura sostenible.
Hem de garantir un marc de seguretat alimentaria als establiments horeca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extremar les mesures de seguretat alimentaria.
Establir un bon pla de control d’estoc i de condicions de preservació d’aliments.
Apostar per productes de km. 0 i de proximitat.
Apostar per productes de temporada.
Apostar per productes amb certificació ecològica.
Facilitar el poder-se endur el menjar sobrant.
En cas d’oferir buffet lliure, penalitzar amb sobrecost als comensals que deixin restes al plat.
Col·laborar amb el banc d’aliments, menjadors socials i altres.
Transferir les restes orgàniques no aprofitables a productors de pinso per animals, etc.

Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
Hem d’assegurar entorns laborals saludables, físicament i psicològicament, el benestar i creixement personal. El rendiment personal assegura l’èxit empresarial com a col·lectiu.
•
•
•
•
•
•

Oferir informació nutricional a les cartes.
Facilitar (i comunicar de manera eficient) alternatives veganes, sense gluten i altres.
Ajustant racions i desenvolupant opcions saludables (menú infantil, postres, etc.)
Acomplir la normativa de prevenció de riscos i establint condicions de treball adequades a les tasques i funcions del
treballadors.
Establir canals de comunicació entre l’activitat i els clients, per tal de garantir la millora contínua del servei. Prestat.
Facilitar la compatibilitat entre la vida professional i personal del treballadors.
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Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.
La formació referma a les persones, i és un factor clau per garantir la competitivitat.
•
•
•

Garantir formació continua als treballadors.
Oferir l’acolliment de practicants i col·laborar en tasques formatives.
Participar activament en causes solidàries i de reinserció laboral/social.

Assolir la igualtat de gèneres i apoderar a dones i nenes
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut. Les empreses tenim un rol clau en portar-ho
a la practica.
•
•

Establir condicions laborals basades en la igualtat de gènere.
Establir vies de comunicació entre gerència i els treballadors per a la detecció d’oportunitats de millora en aquest
àmbit.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de
sanejament.
L’aigua és un recurs natural de primer ordre, limitat, que cal preservar i donar valor.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir un pla de seguiment i reducció dels consums d’aigua a l’activitat.
Implementació de bones pràctiques en el consum d’aigua (formació al personal i cartells informatius a clients).
Millorar les instal·lacions: filtres d’aireació en aixetes, reducció de càrrega dels vàters, etc.
Renovació d’estris i aparells elèctrics que facin ús de l’aigua. Apostar per equips amb certificació A o superior (rentaplats, planxes, rentadores, etc.).
Apostar pel consum d’aigua de l’aixeta enlloc (o com alternativa de) l’aigua envasada.
Tenir un bon control de l’estoc alimentari i les condicions de preservació. Produir aliments requereix grans quantitats
d’aigua, malbaratar aliments, suposa malbaratar aigua.
Emprar productes de neteja ambientalment més sostenibles per a reduir la càrrega contaminant de les aigües residuals.
Gestionar correctament els residus líquids (olis, salses, etc.) i vetllar per una bona gestió de residus sanitaris a l’establiment (compreses, tovalloletes, etc.).
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Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a
tots.
La despesa energètica és un factor clau per la competitivitat de les empreses, cal fer accions per reduir el cost i buscar
subministraments que garanteixin produccions amb renovables.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir un pla de seguiment i reducció dels consums d’energia a l’activitat.
Implementació de bones pràctiques en el consum d’electre (formació al personal i cartells informatius a clients).
Aposta per subministradores que puguin certificar el 100% d’energia verda.
Millorar les instal·lacions: adquisició de bombetes LED, sensor d’encesa/apagada i similars. Elimina halògens i fluorescents.
Renovació d’estris i aparells elèctrics,. apostant per aquells amb certificació A o superior (rentaplats, forns, neveres,
planxes, rentadores, etc.).
Apostar per l’autoconsum energètic.
Millora de l’eficiència energètica i l’aïllament tèrmic del recinte a través de bones pràctiques i l’adequació d’espais
(aïllament de finestres, cortines i lones, ,
Reduir els consums “vampírics” i l’energia reactiva. Desendolla aparells elèctrics que no s’estan utilitzant i valora la
necessitat d’instal·lar condensadors.
Realitza tasques de manteniment periòdiques de congeladors, redueix el nombre de cops que s’obren els equips de
refrigeració al dia i vetlla per a que aquests i les neveres es mantinguin a temperatures òptimes.

Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació
plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
El factor clau pel desenvolupament econòmic passa per impulsar la competitivitat de les pimes i autònoms, i assegurar
la seva continuïtat.
•
•
•
•
•
•

Inclou el treball dels ODS en les tasques de Gerència, administració i RSC.
Oferir llocs de treball dignes.
Apostar per una Gerència flexible, oberta a les idees i propostes dels treballadors i clients i comunicativa.
Acomplir els convenis laborals i valorar la possibilitat d’establir reconeixements monetaris addicionals o altres als
treballadors segons les seves aportacions a l’empresa.
Promoure i facilitar la formació contínua al personal de l’activitat.
Redueix el malbaratament per estalviar recursos econòmics i afavorir la competitivitat dels negocis.
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Aconseguir una economia robusta a partir de la inversió en indústria, innovació i
infraestructura.
Estem en un moment de transformació transversal, que implica canvis socials, econòmics, tecnològics i d’altres, que ens
demana una permanent capacitat d’adaptació i d’innovació.
•
•
•

Establir activitats i processos creatius i de detecció d’oportunitats a nivell de l’activitat. Promoure la millora contínua
amb els ODS com a fonament.
Invertir en millores estructurals i sistemes que permetin assolir fites relacionats amb altres ODS.
Innovar dins el sector i el mercat

Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
•
•
•
•

Col·laborar amb el banc d’aliments, menjadors socials i altres
Aposta per productes provinents d’empreses amb bones pràctiques RSC/RSE i informa’t sobre els seus proveïdors.
Exigeix a proveïdors condicions i requeriments de social.
Apostar per productes de comerç just i altres que garanteixin unes bones condicions laborals més enllà de la pròpia
activitat.
Facilitar recursos en situacions d’emergència o de vulnerabilitat (catàstrofes, etc.) de terceres persones o grups
d’individus.

Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
•
•
•
•

Col·labora en la preservació de l’entorn proper amb donacions o accions solidàries i amb unes bones pràctiques
empresarials.
Menys malbaratament d’aliments i menys necessitat de gestionar residus és fer el nostre entorn més sostenible.
Aposta per proveïdors i col·laboradors del territori proper per enfortir i dinamitzar l’economia local.
Considera als grups vulnerables i la inclusió social en els processos de selecció i contractació de personal.
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Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
La sobreexplotació de recursos, el consumisme voraç, l’escalfament global, l’esgotament de matèries primeres, la mala
gestió dels residus. Cal un punt d’inflexió i passar a un model sostenible, que aposti per mantenir l’ús, valor dels components i recursos al màxim temps possible i buscar un reaprofitament.
•
•
•
•
•
•

Promou l’economia circular.
Redueix la generació de residus mitjançant accions de prevenció, reducció, reciclat i reutilització.
Promou la co-responsabilització amb eines informatives i pràctiques empresarials. Facilita un consum més sostenible durant la prestació de dels teus productes i serveis.
Estableix unes pràctiques internes que minimitzin el malbaratament de recursos materials i de consums dels subministraments (aigua, gas, electricitat, etc.)
Aposta per la producció de km. 0 i les certificacions ecològiques.
Elabora i aplica instruments per observar els efectes del desenvolupament sostenible, a fi de tenir un turisme sostenible que aporti llocs de treball i promogui la cultura i els productes.

Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
La sobreexplotació de recursos, el consumisme voraç, l’escalfament global, l’esgotament de matèries primeres, la mala
gestió dels residus. Cal un punt d’inflexió i passar a un model sostenible, que aposti per mantenir l’ús, valor dels components i recursos al màxim temps possible i buscar un reaprofitament.
•
•
•
•
•
•

Promou l’economia circular.
Redueix la generació de residus mitjançant accions de prevenció, reducció, reciclat i reutilització.
Promou la co-responsabilització amb eines informatives i pràctiques empresarials. Facilita un consum més sostenible
durant la prestació de dels teus productes i serveis.
Estableix unes pràctiques internes que minimitzin el malbaratament de recursos materials i de consums dels subministraments (aigua, gas, electricitat, etc.)
Aposta per la producció de km. 0 i les certificacions ecològiques.
Elabora i aplica instruments per observar els efectes del desenvolupament sostenible, a fi de tenir un turisme sostenible que aporti llocs de treball i promogui la cultura i els productes.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins.
•

Redueix els envasos lleugers d’un sol ús a la teva activitat: carmanyoles per emportar, palletes, vaixella i gots plàstic,
etc.
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•
•
•
•

Prioritzant els productes de proximitat disminuïm el transport marítim (menor petjada ecològica).
Informa’t i aposta pels productes del mar que s’han obtingut amb pràctiques de pesca més sostenibles i redueix el
producte provinent d’espècies amenaçades. Pots consultar informació a https://guiadepescado.com/
Demana informació detallada als proveïdors.
Reduir el malbaratament contribueix a reduir la pressió sobre els recursos pesquers.

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir
la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
•
•
•
•

Exigeix a proveïdors la certificació FSC
Aposta per productes d’agricultura ecològica (Eurofulla, CCPA, etc.) per col·laborar en la lluita contra la degradació
de la terra i la desertificació.
Llença menys aliments per evitar produir més i disminuir la pressió sobre els ecosistemes terrestres i forestals.
Aposta per material reciclat (paper, estovalles, etc.) i la reducció del seu ús en les tasques habituals de l’activitat.

Promoure societats justes, pacífiques e inclusives.
•
•
•

Establir mecanismes per a la comunicació d’agressions (verbals o físiques) a l’activitat i de resolució de conflictes
Facilitar la participació del personal en activitats reivindicatives davant d’aspectes percebuts coma injustícies i, si
s’escau, participar activament en la seva resolució o correcció.
Establir mesures per a la prevenció i correcció de tractes irrespectuosos per part de treballadors o clients.

Revitalitzar l’Aliança Mundial pel Desenvolupament Sostenible.
•
•

Cercar i establir aliances amb administració pública, altres activitats del gremi, proveïdors, assessors i la ciutadania
en general per assolir les fites pròpies o alienes establertes per a participar dels ODS.
Compartir interessos, necessitats i recursos amb altres col·lectius per tal de detectar aquests opcions d’aliança.

