
 

Introducció de criteris ambientals al 
servei de menjador, cantina i màquines 

expenedores dels centres educatius 

(primera versió) 

 

Introducció 

El propòsit d’aquest document és generar un debat entre les famílies sobre la 
importància d’introduir criteris ambientals en tot tipus de serveis vinculats a 
l’alimentació de l’alumnat. La finalitat és ajudar a les AMPA’s a donar 
coherència entre aquests serveis i el procés d’ambientalització que duen a 
terme els claustres quan desenvolupen l’A21E. 

Amb freqüència les famílies ens pregunten: 

 Existeixen experiències satisfactòries de menjadors escolars més 
sostenibles? 

 Aquestes propostes, incrementen el preu del menjador? 

 Quines són les dificultats més habituals que es troben les escoles quan 
introdueixen aquesta mena de canvis? 

 Com reacciona l’alumnat ? 

Aquesta és una primera versió del document que conté informació que pot ser 
ampliada a mesura que ens arribin les vostres preguntes i inquietuds. 

 

a) Criteris d’ambientalització 

 

Criteris relacionats amb la introducció d’aliments de temporada 
procedents de l’agricultura i ramaderia ecològica, i productes de 
comerç just 

 

Objectiu: fomentar menús que siguin elaborats amb productes de qualitat, 
variats, equilibrats i que incloguin productes de temporada i procedents de 
l’agricultura i ramaderia ecològica i/o productes de comerç just. 

Com posar-s’hi: 

o  Sol·licitar la inclusió d’un % de productes als menús que siguin produïts 
sota els criteris de l’agricultura i/o ramaderia ecològica, d’acord amb la 
Regulació (ECC) 2092/91 fins al 31 de Desembre del 2008 i, amb la 
Regulació (EC) 834/2007 a partir de l’1 de gener del 2009. La inclusió 
dels criteris d’agricultura ecològica en alguns dels aliments bàsics (com 
patates, cebes, pomes, plàtans, mandarines, ....) facilita l’acompliment 
d’aquest criteri.  



o Sol·licitar la inclusió de productes procedents del comerç just (cafè, te, 
xocolata, sucre,...). 

o Sol·licitar l’elaboració de menús amb productes de temporada. 

 

Criteris relacionats amb la gestió dels residus 

 

Objectiu: concretar les responsabilitats i tasques que ha de dur a terme 
l’empresa en relació a la gestió dels residus generats. 

Com posar-s’hi: sol·licitar a les empreses que elaborin un Pla de Gestió de 
residus que inclogui: 

o La relació de mesures relacionades amb la minimització de residus que 
s’aplicaran durant la realització del servei com: caixes de transport 
reutilitzables, envasos de neteja de volums grans amb els quals 
reomplir ampolles més petites (correctament senyalitzades). 

o La relació de residus que es recolliran selectivament: envasos, paper i 
cartró, vidre, matèria orgànica, olis i rebuig.  

o La relació de contenidors i/o bujols que s’instal·laran i les tasques de 
neteja periòdica dels mateixos.  

o La descripció del sistema de retirada/evacuació de les diverses fraccions 
de residus generats (responsabilitats, freqüències i horaris) tant a la 
cuina com al menjador en funció de la ubicació del centre (sistema 
contenidors del carrer, sistema de recollida comercial). Els envasos 
generats durant la realització del servei, també seran objecte de la 
recollida selectiva de residus. 

 

Criteris relacionats amb la neteja, l’aixovar i la maquinària 

 

Objectiu: evitar la càrrega ambiental causada per l’ús excessiu de productes 
de neteja i minimitzar l’impacte sobre el medi i la salut de les persones derivat 
del seu ús. 

Com posar-s’hi:  

o Demanar a les empreses l’ús de materials poc agressius amb l’ambient, 
pel seu efecte tòxic. L’ús de lleixiu i d’altres productes que continguin 
clor en la seva composició es pot limitar a aquelles zones o usos en que 
sigui imprescindible la desinfecció (com lavabos o desguassos). 

o Demanar a les empreses l’adquisició de productes amb menor efecte 
contaminant, d’acord amb els criteris especificats a l’ecoetiqueta 
europea, el cigne nòrdic o equivalent. 

o Demanar a les empreses un ús dosificat en funció de les necessitats de 
l’espai.  



o En el cas de reposició de la maquinària (neveres, rentaplats,...) per part 
de l’empresa que té adjudicat el servei, sol·licitar que els nous aparells 
siguin classificats en la categoria de màxima eficàcia energètica i estalvi 
d’aigua (categoria A). 

 

Criteris relacionats amb la formació ambiental del personal 

 

Objectiu: assegurar que en la formació del personal de cuina, menjador o 
cantina s’incloguin continguts relacionats amb la gestió ambiental del servei. 

Com posar-s’hi: sol·licitar a l’empresa que en els plans de formació 
s’incloguin continguts sobre: 

o els productes alimentaris (origen, característiques de la seva 
producció, etc.), 

o el pla de gestió de residus del servei: minimització, recollida 
selectiva, evacuació i retirada dels residus, manteniment i neteja 
dels contenidors i/o bujols. 

o  la neteja de les instal·lacions seguint criteris ambientals (tipus de 
productes, manipulació, emmagatzemament ...) 

 

b) Seguiment del compliment de les condicions de la contractació 

 

És important preveure estratègies per fer un seguiment del compliment dels 
criteris establerts en la contractació i trobar espais de diàleg per cercar 
alternatives a les dificultats que puguin sorgir. Una estratègia eficient és crear 
una comissió mixta (professorat, famílies, educadors de temps de migdia, 
cuineres, etc) de seguiment del menjador. 

En el cas que el centre ja tingui establerts mecanismes per fer aquest 
seguiment només caldrà vetllar pel compliment dels criteris ambientals que 
s’hagin establert. Per exemple: 

o Demanar un informe periòdic a l’empresa contractada. 

o Sol·licitar la relació de productes procedents de l’agricultura o ramaderia 
ecològica i els seus certificats que ho acreditin. 

o En cas de lliurar els residus a gestors de residus autoritzats, presentar 
les corresponents fitxes d’acceptació. 

 

c) Altres qüestions a tenir en compte 

o En el Plec de Condicions Tècniques per la nova contractació del servei de 
cuina d’ escoles bressol municipals pel període 2008-09 i 09-10 s’han 
inclòs criteris ambientals destacats en els punts anteriors. 



o La Generalitat de Catalunya ha publicat unes recomanacions sobre 
màquines expenedores d’aliments i begudes. En cas de decidir 
contractar aquest servei tenir en compte les recomanacions exposades: 

o Prioritzar productes que contribueixin a una alimentació saludable 

o Evitar la ubicació de màquines expenedores en zones accessibles 
a menors de 16 anys 

o Modificar la publicitat per facilitar un consum responsable i una 
alimentació saludable 

 

d)Informació d’interès 

 

Exemples i bones pràctiques 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar: programa Agenda 21 Escolar, 
experiències dels centres dels programa 

http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible: exempler 
d’ambientalització interna i apartat de contractació i compra verda 

http://www.procuraplus.org: El manual Procura+: és una guia de compra 
pública sostenible de fàcil aplicació adreçada a tots els ens locals europeus 
sigui quin sigui el seu nivell d’experiència en aquest àmbit. 

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs: base de dades per buscar ecoproductes 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/expendedor2008.pdf: 
Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes en els 
espais per a infants i joves de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

 

Comerç just i solidari: 

http://www.boncafe.org i http://www.setem.cat: campanya sobre cafè de 
comerç just de Setem 

Altres: http://tienda.equimercado.org/, http://www.intermonoxfam.org/ 
http://www.alternativa3.com/ 

http://www.cooperacio.org: botiga solidària de Fades 

 

 

Si voleu més informació, plantejar preguntes o enviar informació no 
inclosa, podeu fer ho a la Secretaria Agenda 21 Escolar 

c. Nil Fabra, 20 

Tel. A21E: 93 256 25 99 

agenda21escolar@bcn.cat 
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