PLA D’ACCIÓ B+S
ARTEMI NOLLA GRUP GESTIÓ DE
RESTAURANTS, S.L.

Logotip oganització

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ANGrup Gestió de Restaurants
Breu descripció: Cadena de restauració amb 27 restaurants i una cuina central, 25 dels quals
ubicats a Barcelona ciutat.
Dades de contacte: Roser Escoda (Directora de Qualitat).
e-mail: rescoda@angrup.com.

Tlf: 93 467 70 44

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7 de febrer
2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Angrup és una empresa amb un alt compromís en el
seu entorn, tant en l´humà com amb el medi ambient, aspecte que forma part dels valors del Grup
i que és present en totes les seves actuacions diàries de la companyia.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 28 de Juny 2017
Vigència del pla d’acció: 31 de desembre del 2017
Personal implicat: l’equip d´ANGRUP (restaurants, cuina central i oficines centrals).
3. DIAGNOSI
El compromís amb la sostenibilitat d´ANGrup s´ha traduït en aquests anys en un gran número
d´iniciatives i aspectes, entre les quals destacaríem: la gestió i conscienciació de residus, una
política estricta i sistemàtica d´estalvi energètic, el consum de productes de proximitat i ecològics,
l´ ampliació dels verds en els locals, l´ accessibilitat per minusvàlids, la dotació a tots els locals
d´elements per nadons i nens petits, accions de formació i motivació al personal, cartes per
celíacs, l´oficina verda, etc.
Però aquest any, per ser el primer, només hem volgut posar i treballar a consciència 2 accions:
1. La de implantar la carta de celíacs a 2 dels nostres restaurants.
2. Continuïtat del projecte d’estalvi energètic.
La segona acció, projecte de l’estalvi energètic, és la més gran i la més important, i la que pot
tenir un impacte molt més significatiu.
4. FINALITAT
La finalitat global és la de comprometre’ns, i realitzar bones pràctiques ambientals i socials, per a
ser cada vegada més, una empresa més sostenible.
Pel què fa al Projecte d’estalvi energètic la finalitat és la reducció de les emissions de CO2 al medi
i la conscienciació al personal envers el medi ambient.
Pel què fa a la implantació de cartes de celíacs, la finalitat és adquirir un compromís amb el
col·lectiu celíac.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: CARTA DE CELÍACS AL RESTAURANT NBA Café i CITRUS
Objectiu/s:
Implantar la carta de celíacs als restaurants: NBA Café i Citrus Restaurants
Breu descripció:
Actualment a ANgrup tenim 10 restaurants amb carta específica pel col·lectiu celíac, i aquest any
volem implantar-la al Restaurant Citrus, i al NBA Café Barcelona.
Volem oferir una carta lliure de gluten sempre sota l’aprovació de l’Associació de Celíacs de
Catalunya.
Bàsicament les 3 actuacions que realitzem per tenir una carta específica de celíacs als
restaurants Citrus i al NBA Café, són:
1. Elaboració de la carta sense gluten per a cada restaurant
2. Formació i Implantació
3. Aprovació, mitjançant auditoria de l’Associació de Celíacs

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.5, 5.2, 5.4, 7.2, 7.6
Persona o àrea responsable: Directora de Qualitat
Calendari d’execució previst: juliol’2017
Recursos humans i econòmics:
1. Elaboració de la carta sense gluten:
Recursos humans: Dept. Compres, Xef Establiment, Dept.Gastronomia, Dept.
Màrqueting i Dept. Qualitat.
Cost directe de la impressió de les cartes
2. Formació i Implantació:
Recursos humans: Xef Establiment, Director establiment, Mosso de magatzem,
Formació al personal el local i Dept. Qualitat.
Cost de la compra de utensilis específics
3. Auditoria de l’Associació de Celíacs:
Recursos humans: Xef Establiment, Director establiment, i Dept. Qualitat.
Observacions:
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Indicador/s: Passar l’auditoria de l’Associació de Celíacs, i que ens donin d’alta com a
restaurant apta pel col·lectiu celíacs
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: tornar a passar l’auditoria anual que
l’Associació de Celíacs de Catalunya ens fan.

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: CONTINUÏTAT ESTALVI ENERGÈTIC ALS ESTABLIMENTS DEL
GRUP
Objectiu/s:
Estalvi energètic (llum, aigua i gas), a tots els restaurants, a la cuina central i a oficines.
Conscienciació a tot el personal per no malbaratar l’energia.
Breu descripció:
Durant el 2011 vam començar a desenvolupar el Pla d’estalvi energètic, que afecta a tots els
establiments, la Cuina Central i les Oficines Centrals.
Aquest Pla, és un pla viu, que durant els primers anys es varen fer moltes inversions a nivell
d’instal·lacions i equips per poder reduir el consum energètic, i els anys següents es basen en la
conscienciació del personal, el manteniment de l’estalvi energètic, i si s’escau, en la compra
d’equips i instal·lacions.
A gran trets, el Pla d’estalvi energètic consta de:
-

Gestió de dades energètiques mitjançant BBDD

-

Grans inversions en il·luminació, substitució de maquinària i equips,...

-

Petites inversions en adequació de quadres elèctrics, equips de fred,..

-

Conscienciació: amb formació i campanyes internes

-

Auditories energètiques.

Aquest any 2017 donarem continuïtat en aquest Plans d’estalvi energètic, controlant i fent
seguiment del seu compliment. Mitjançant:
-

Auditories energètiques.

-

Formacions continuades de conscienciació i motivació

-

Indicadors i KPI d’estalvi energètic.

-

Manteniment i revisió de maquinaria i equips

Beneficis esperats:
_x_ Ambientals
__ Socials
_x_ Econòmics

Actuació:
__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7, 4.3, 4.6, 5.3, 8.4, 8.9.
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Persona o àrea responsable: Directora de Manteniment
Calendari d’execució previst: desembre 2017
Recursos humans i econòmics:
Inversions inicials: en il·luminació, maquinària, equips,....
Recursos humans inicials:
-

Departament de manteniment

-

Auditor tècnic energètic

-

Formadors i alumnes dels establiments

Recursos 2017:
-

En cartellera

-

Manteniment i revisió de maquinària i equips
-

Humans: - Departament de manteniment

-

Auditor tècnic energètic

-

Formadors i alumnes dels establiments

Observacions:

Indicador/s:
1. % estalvi vs any anteriors per local en Kw
2. Nota lligada a la seva categoria energètica de la A a la G
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
1. Ha de ser positiu 1%
2. A, B o C
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Implantar la carta de celíacs al restaurant:
NBA Café Barcelona i Citrus

Passar l’auditoria de l’Associació
de Celíacs i que ens donin d’alta
com a restaurants aptes pel
col·lectiu celíacs

tornar a passar
l’auditoria anual
que l’Associació de
Celíacs de
Catalunya ens fa.

Sense carta de
celíacs

% estalvi vs any anteriors per
local en Kw

<1%

10,25%

Nota per local lligada a la seva
categoria energètica de la A a la
G

>C

C

Continuïtat estalvi energètic als
establiments del grup

Estat actual

1r any

2n any
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen
el pla d’acció
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.1
0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?

9. OBSERVACIONS
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