PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Restauració de
Barcelona

1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi de Restauració de Barcelona

Breu descripció:

El Gremi de Restauració de Barcelona és l’interlocutor del sector davant les
administracions públiques i la resta d’actors públics i privats. La seva missió és
defensar els interessos empresarials dels restauradors. Així mateix, l’entitat
ofereix als agremiats tota mena de formació, productes i serveis necessaris en
el dia a dia del sector.

Dades de contacte:

Gremi de Restauració de Barcelona.
Telèfon: 933 018 891
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

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

24 de maig de 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El Gremi ha fet reunions internes amb el personal per saber les inquietuds i necessitats dels
restauradors, i un cop fet això, ens hem reunit amb diferents empreses que ens poden ajudar a
implementar els plans d’accions proposats i estan molt implicades en sostenibilitat

Data de publicació del Pla d’acció:

14 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Eficiència Energètica
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1466.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El Gremi treballa per trobar les millors eines i mesures, per implicar i conscienciar al sector de la
restauració. Per tant, aquest any 2018 hem considerat oportú continuar amb l’eficiència energètica i
proposar noves accions com el malbaratament alimentari, reduir el consum de les ampolles de
plàstic...

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
El propòsit principal és aconseguir conscienciar als restauradors amb diferents plans d’acció.
Amb l’acció sobre el Malbaratament Alimentari volem interconnectar distribuïdors d’aliments,
associacions de recollida d’aliments o altres empreses relacionades i així millorar la redistribució.
Pel que fa a l’acció d’eficiència energètica volem conscienciar sobre la necessitat de gestionar els
consums de manera responsable, identificar quins establiments poden tenir estalvi d’energia i així
implementar les mesures oportunes.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació:
weSAVEeat: l’ APP que lluita contra el
Malbaratament Alimentari
Objectius:

APP que lluita contra el malbaratament alimentari venen
els petits excedents que sobren cada dia en els
Restaurants.
Vendre cada dia els excedents dels Restaurants a través de
la APP weSAVEeat.
Reduir els excedents dels Restaurants.
1.- Contactar amb els Restaurants
2.- Donar d’alta a la APP els Restaurants que vulguin
participar
3.- Salvar menjar diàriament venent els excedents a un
preu “ganga” i que part de la societat el pugui comprar i
salvar
4.- Reduir els quilos de menjar que diàriament en llencen
a les escombraries

Breu descripció:

Es tracta d’un tema moral, medi ambiental, social que ens porta a lluitar contra el
malbaratament alimentari intentant vendre tots aquells excedents que al final del
dia en llencen a les escombraries. En la mateixa operació també aconseguim
preus molt interesants per a la societat (poden comprar producte en molt bon
estat a preu “ganga”) i els Restauradors poden alguns ingressos d’allò que avui
per avui llencen.

Més informació (enllaç):

www.wesaveeat.com; savers@wesaveeat.com

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.7 i 5.8
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Persona o àrea responsable:

Eva Jorge M. 657 33 26 33

Calendari d’execució previst:

2018-2019

Recursos humans i/o econòmics:

Eva Jorge com a responsable del projecte.
Personal comercial per captar establiments que puguin estar
interessats.
Recursos econòmics aportats: 50.000€

Observacions:

Indicador/s:

Número d’agremiats donats d’alta a l’aplicació (26 establiments)
En aquest primer any es pretén captar un 25% dels establiments agremiats.
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5.2 Nom de l’actuació: Eficiència energètica als associats al Gremi de
Restauració de Barcelona 2018
Objectius:

Ampliar l'abast de les dades recollides en el pla
de l'any anterior i avançar en les mesures
d'eficiència energètica en els establiments que
van començar a implementar-ne a partir del
pla anterior a través de la recollida de dades de
consum dels associats que s'acullin al pla i
monitorització del consum als locals amb
consums elevats i potencial d'estalvi suficient
(+20%) per oferir un pla de mesures de millora
finançat amb part de l'estalvi assolit.

Breu descripció:

A partir de la factura elèctrica i les dades bàsiques del local, JustaEnergia,
col·laborador del Gremi de Restauració de Barcelona en matèria de gestió
energètica, avaluarà la capacitat d'estalvi de l'establiment.
Es farà una visita a aquells establiments on l’estudi fet a partir de la factura i les
dades bàsiques del local mostri que hi ha un potencial d’estalvi per sobre del
20%, amb la finalitat de detectar-hi consums ineficients i definir les mesures de
millora necessàries i un calendari d’actuació per tal que les despeses quedin
cobertes amb part de l’estalvi assolit.
Entre aquestes mesures, a tall d’exemple, hi podríem trobar la monitorització de
la instal·lació, l’optimització de l’aire condicionat (temperatura i hores de
funcionament), la identificació dels equips que generen més consum, etc.
Els resultats del pla de mesures en establiments on no es faci monitorització
continuada s’avaluaran a partir de les factures mensuals de consum elèctric.

Més informació (enllaç):

www.justaenergia.com

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.5 i 10.2
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Persona o àrea responsable:

Lluís Vicente - Tel 934 989 921

Calendari d’execució previst:

2018-2019

Recursos humans i/o econòmics:

1 assessor energètic, 1 gestor de tràmits, 1 enginyer tècnic, suport
en àrees centralitzades (direcció, comunicació, equips tècnics de
camp, finances...) Les gestions realitzades per assolir els
objectius de reducció de consum es finançaran de la següent
manera:
Optimització de factures
16,6% de l'estalvi assolit el primer any després de l'optimització.
Equival a l'estalvi de dos mesos.
Monitorització: visita a l'establiment per fer inventari i -si
s'escau- monitorització.
16,6% addicional de l'estalvi assolit en la Fase 1 per la realització
de l'auditoria, a facturar a partir del segon mes
16,6% de l'estalvi demostrat el primer any després de l'aplicació
de mesures d'estalvi sense inversió proposades a partir de
l’auditoria.

Observacions:

Indicador/s:

Número de factures rebudes / Estalvi potencial / Estalvis assolits en un any
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5.3 Nom de l’actuació: Fundació Banc dels Aliments
Objectius:

La Fundació Banc dels Aliments és una entitat benèfica
sense ànim de lucre, independent de tota ideologia
econòmica, política o religiosa basada en la lluita
contra el malbaratament i la fam més propera, la
primacia de la gratuïtat i la coordinació i gestió gràcies
a la participació de voluntaris.
La nostra missió és rebre productes alimentaris i
repartir-los de manera gratuïta entre les entitats
benèfiques homologades, perquè els facin arribar a les
persones que ho necessiten del nostre entorn més
proper. L'any passat, només en l'àmbit de la província
de Barcelona, vàrem assolir repartir 18.000 tones
d'aliments. La procedència de les donacions d'una
manera esquemàtica serien les donacions de
particulars, les provinents d'empreses industrials i
comercials del sector d’alimentació i les gestionades
gràcies a ajudes públiques.
Fins ara hem estat poc actius en el sector de la
restauració
donada
la
seva
capil·laritat
i
característiques, però conscients de la realitat
d'excedents que en el mateix es generen

Breu descripció:

El projecte que estem plantejant de recuperació d’excedents alimentaris, de
manera esquemàtica, consisteix en:

Més informació (enllaç):

1.

Congelar els plats excedents que no han sortit de la cuina, envasar-los en
envasos d’ús alimentari o en bosses de buit, etiquetar, congelar i
emmagatzemar a -18oC.

2.

Posteriorment, el Banc dels aliments recolliria les racions utilitzant
transport adequat per a mantenir la cadena de fred, en la mesura que les
donacions que es facin justifiquin els recursos logístics que es
requereixin.

3.

A continuació es distribuiria a les entitats.
https://www.bancdelsaliments.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 7.6
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Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Departament de Qualitat i Seguretat Alimentària
Montse Sanz
933 464 404
qualitat@bancdelsaliments.com
2018-2019
Furgoneta isotèrmica/ 2 persones per fer les recollides.
Etiquetes, envasos (en cas necessari).
Departament de Qualitat i Seguretat Alimentària

Observacions:

Indicador/s:

Número d’establiments agremiats adherits al conveni Fundació Banc d’Aliments (5
establiments)
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5.4 Nom de l’actuació: Jornada informativa recollida selectiva de residus
comercials
Objectius:

Informar als restauradors agremiats de les novetats
sobre la gestió de residus comercials:




Nova línia d’ajuts per a la millora de la recollida
selectiva de la fracció orgànica en comerços i
serveis generadors de residus alimentaris.
Principals canvis en l'ordenança municipal
reguladora dels preus públics en la ciutat de
Barcelona.

 Nou procediment per acreditar i garantir la
correcta destinació de la fracció orgànica separada
en origen.

Breu descripció:

Jornada
informativa
sobre
la
recollida
selectiva
de
residus
comercials organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona.

Més informació (enllaç):

http://www.gremirestauracio.com/mailings/Programa%20Jornada%20R
ecollida%20selectiva%20residus%20comercials.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.9, 5.10

Persona o àrea responsable:

Ajuntament de Barcelona i Agència de Residus de Catalunya

Calendari d’execució previst:

29 de maig 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència de Residus
de Catalunya

Observacions:

Indicador/s:

Número d’assistents a la jornada formativa (33 persones, algunes en representació de
grups)
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:
Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data: juny 2018

Captar el 25% dels
establiments
agremiats

26 establiments

1/2 d'adherits

En procés

48

Estalvi potencial

1/2 de establiments
poden tenir +20%
potencial,

En estudi

176.000 EUR (1)

Estalvis assolits en un any

+20% el primer any

Per iniciar

55.000 EUR (2)

Fundació Banc dels Aliments

Número d’establiments agremiats
adherits al conveni Fundació Banc
d’Aliments

Captar el 25% dels
establiments
agremiats

5 establiments

Jornada informativa recollida selectiva
de residus comercials

Número d’assistents a la jornada
formativa

50% dels agremiats

33 persones, algunes
en representació de
grups

Actuació

weSAVEeat: l’ APP que lluita contra el
Malbaratament Alimentari

Indicador

Número d’agremiats donats d’alta a
l’aplicació

Número de factures rebudes

Eficiència energètica als associats al
Gremi de Restauració de Barcelona

1r any
Data: desembre 2017

2n any
Data:

(1) Estalvis detectats a partir de l’estudi de les 48 factures i les dades enviades pels establiments
(2) Estalvis assolits als establiments que van acceptar la proposta de mesures feta per JustaEnergia
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del 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. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa

9. Observacions
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