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Sistema de proveïment d’aliments 



Què és el malbaratament ? 

Herding cattle in china (credit: ILRI/Mann) 
Cultiu de colza a Sudàfrica. Credit Adrian Bischoff 



La dificultat de definir el malbaratament alimentari (MA) 

Faves o favetes ? 
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La dificultat de definir el malbaratament alimentari (MA) 

El MA són les pèrdues d’aliments aptes 
pel consum humà que s’esdevenen en el 
decurs de la cadena alimentària. (FAO) 

S’exclouen les pèrdues de conreus i 
aliments no destinats a consum humà. 

El MA és la utilització dels aliments cap a 
usos diferents a l’alimentació humana.  
 

Com s’ha de calcular la producció 
d’aliments per a usos ramaders, 
industrials o per a combustibles ?  

El MA són les pèrdues alimentàries 
derivades d’una utilització ineficient dels 
recursos alimentaris 
 

Com s’ha de calcular els aliments 
d’origen animal (carn, peix, ous i 
làctics) utilitzats en dietes amb excés 
de proteïnes animals.  

Com s’ha de calcular els recursos 
alimentaris produïts per generar 
sobrepès o obesitat ?  



Producció primària 
prèvia a la collita 

Producció primària 
madura o recollida 
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Cadenes de producció no alimentària 
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La dificultat de definir el malbaratament alimentari (MA) 
 
“FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention 
Strategies)  defines food waste as any food, and inedible parts of food, 
removed from the food supply chain to be recovered or disposed (including 
- composted, crops ploughed in/not harvested, anaerobic digestion, 
bioenergy production, co-generation, incineration, disposal to sewer, 
landfill or discarded to sea). 

Què és el malbaratament alimentari ? 



Producció mundial d’aliments :      6.000 Mt 
 
Producció d’aliments amb destinació humana :                           4.050 Mt 

•Dimensió del sector alimentari i del malbaratament 

A partir de la producció agrària i en totes les etapes del cicle alimentari es perden 
uns 1.300 M de tones d’aliments que eren aptes pel consum humà.   
 
Això significa 1/3 de les parts comestibles del menjar produït amb destinació 
humana.  



FAO (2013) Food Wastage Footprint  Impacts on natural resources Technical Report 

•Dimensió del malbaratament 



Jenny Gustavsson, Christel Cederberg, Ulf  Sonesson (2011) Global food loses and food waste. Extent, causes and prevention. Food 

and Agriculture Organization of  the United Nations. Roma 

El malbaratament alimentari. Un problema global però amb diferents perfils. 



FAO (2013) Food Wastage Footprint  Impacts on natural resources Technical Report 

•Petjada de carboni del malbaratament 



•Petjada hídrica del malbaratament 

FAO (2013) Food Wastage Footprint  Impacts on natural resources Technical Report 



Ocupació de sòl per causa del malbaratament 

FAO (2013) Food Wastage Footprint  Impacts on natural resources Technical Report 



Efectes del malbaratament sobre la biodiversitat terrestre. 

FAO (2013) Food Wastage Footprint  Impacts on natural resources Technical Report 





Consum 
alimentari sòlid 

Malbaratament 
alimentari 

Quantitat (t) 3.748.301 tones 262.471 tones 

Quantitat (%) 100% 7,0% 

Quantitat per habitant 
(kg/hab) 499 kg/hab 34,9kg/hab 

ELS RESULTATS a Catalunya 



  

Malbaratament 

total (t) 

Malbaratament 

total (%) 

t CO2 eq / t 

(incl. Waste 

treatment)[1]  t CO2 eq 

AGRICULTURA AGRICULTURA        303.728   40,0%[2] 0,82      249.057   

TRANSFORMACIÓ TRANSFORMACIÓ        177.382   23,4%[2] 1,71      303.323   

DISTRIBUCIÓ 

DISTRIBUCIÓ ENGRÓS         15.794     2,1% 1,8        28.429   

MERCATS            3.671[3]   0,5% 1,8          6.608   

SUPERMERCATS          42.987[3]   5,7% 1,8        77.377   

COMERCIAL ALIMENTARI ALTRES[3]          23.391[3]   3,1% 1,8        42.104   

TOTAL DISTRIBUCIÓ          85.843   11,3%[2]        154.517   

CONSUM 

RESTAURACIÓ          30.976[3]   4,1% 1,98        61.332   

INSTITUCIONS            9.574[3]   1,3% 1,98        18.957   

LLARS        151.872[3]   20,0% 2,07      314.375   

TOTAL CONSUM        192.422   25,3%[2]        394.664   

TOTAL        759.375         1.101.561   

Malbaratament alimentari a Catalunya i impactes ambientals sobre la formació de 
gasos hivernacle per sectors 

Font:  
[1] Monier et al. (2010) (BioIntelligence Service) PREPARATORY STUDY ON FOOD WASTE ACROSS EU 27.European Comission .DGENV 
[2] Elaboració pròpia a partir de Gustavsson, J. et al. (2011) (SIK)Global food loses and food waste. Study conducted for the international congress Save Food. Annex 4 i Food Balance 
Sheet 2005-2007 FAOSTAT. FAO 
[3] Muñoz-Gutiérrez et al. (2011) Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya. Situació actual i propostes de treball. ARC 





Sector restauració i càtering 
 
 

 

Perquè llencem aliments a les escombraries ? 

Dificultat per adaptar-se a la demanda.  
No existeix la cultura de vendre a pes  
o per porcions més petites 

La cultura del buffet lliure o del wok 
 genera molt residus dons la generació  
d’aquests no és un cost rellevant pels  
restauradors.  

No existeix una cobertura legal per fer  
que el menjar no servit dels restaurants pugui  
arribar a les entitats benèfiques de consum. 

L’incentiu per la reserva es cenyeix a la 
 garantia d’obtenir una taula si hom  
arriba a lloc.  Les reserves amb pagament  
previ haurien de tenir una contraprestació  
econòmica pel consumidor 

És té consciència que els diners es van  
per les escombraries però no s’auditen 
 les pèrdues 

Es critiquen actituds ben lògiques, 
 com la de dur-se el menjar sobrer  
a casa.  “doggy bag” 

 
Quan es fa recollida selectiva s’és més 
 conscient del menjar que es llença.   
 

Les porcions individuals en hosteleria  
les  fa menys aprofitables quan aquestes  
no es consumeixen totalment. 
 

En els autorserveis existeix la cultura 
 de la safata. Preu per menu. 
 



LES CAUSES 

Font: Elaboració pròpia a partir de BioIntelligence Service. (2010 )  
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Altres causes intersectorials 

•Homogeneïtzació de producte 
 
•Desestacionalització de la demanda 
 
•Deslocalització de la producció d’aliments 
 
•Derivació de malbaratament cadena amunt  
 
 



 
Realitat de la situació del malbaratament a Catalunya en la restauració 
 
Perquè el sector de la restauració a Catalunya desaprofita 40.000 t d’aliments comestibles a les 
escombraries. 
 

120 milions euros anuals (directes-només menjar) a la escombraries. 2 vegades més 240 M € en costos 
indirectes. 360 M € en total del SECTOR HORECA .  Aquí podem afegir els costos socials i ambientals. 



La mitjana de pèrdues econòmiques per 
establiment HORECA a causa del malbaratament 
alimentari és de més 15.000 € anuals. El cost 
directe dels aliments  és 5.100 € i els costos 
indirectes (personal, refrigeració, espais,...) 
assoleixen els 10.245 €. 

 Perquè hem d’actuar ?  

Abocar una tona de residus costa uns 70 €. El 
director de l’ARC ha avançat que el cànon, 
inclòs dins del cost d’abocament, de 12,4 
€/tona actual assolirà el 2020 fins a 50 €. Per 
tant, el cost total d’abocar serà d’uns 100 
€/tona.  Els Ajuntaments que paguen aquesta 
cànon hauran de traslladar aquest cost als 
ciutadans. 

 Quines són les tendències futures ?  



Sectors 
Emissions de 
GEH (tCO2eq/t) 

Acidificació 
(tSO2eq/t) 

Oxidació fotoquímica 
(t NMVOCeq/t) 

Esgotament de 
recursos (t/t) 

Manufactura 1,71 26,32 6,57 2,75 

Distribució i 
venda al detall 1,8 27,56 7,37 2,84 

Llars 2,07 30,41 7,91 3,02 
Serveis de 
menjar 1,98 30,58 8,53 3,11 

  
Inclou tractament de 
residus 

No Inclou tractament 
de residus 

No Inclou tractament de 
residus 

No Inclou tractament 
de residus 

Font: BioIntelligence Service. (2010 )  
Stephan Moll and David Watson,(2009) Dades promig per la UE27 

Sector 
Sector 
impacte 

TOTAL (t) 
Emissions de 
GEH (tCO2eq) 

Acidificació 
(tSO2eq) 

Oxidació 
fotoquímica  
(t NMVOCeq) 

Esgotament 
de recursos (t) 

MERCATS 

Distribució i 
venda al 
detall 

3.671 6.608 101.183 27.058 10.427 
SUPERMERCATS 42.987 77.377 1.184.729 316.816 122.084 
COMERCIAL 
ALIMENTARI 
ALTRES  

23.391 42.103 644.646 172.389 66.429 

RESTAURACIÓ Serveis de 
menjar 

30.976 61.333 947.250 264.226 96.336 
INSTITUCIONS 9.574 18.956 292.769 81.665 29.775 
LLARS Llars 151.872 314.375 4.618.429 1.201.308 458.654 
TOTAL 262.471 520.753 2.877.808 780.490 295.276 

ELS IMPACTES 



Mesures a promoure des de l’administració. 

Actuació 

CREAR LA TAULA INTERSECTORIAL DEL MABARATAMENT ALIMENTARI 

DIFONDRE EL PROBLEMA DEL  MALBARATAMENT EN LA NOSTRA SOCIETAT 

FOMENTAR UNA CORRECTA SEGREGACIÓ EN ORIGEN DEL RESIDU ALIMENTARI 

INTRODUIR LA REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI EN LA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA  

ANALITZAR I PROPOSAR MESURES PEL SECTOR PRIMARI, LA INDÚSTRIA 
AGROALIMENTÀRIA I LA GRAN DISTRIBUCIÓ 

RECUPERAR  ELS ESPIGOLADORS MITJANÇANT PROGRAMES DE REINSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 

INTRODUIR MESURES FISCALS ANTI MALBARATAMENT  

REFORMAR LES CARACTERITZACIONS DE RESIDUS  

SUPERVISAR EL MALBARATAMENT EN LA PRODUCCIÓ SUBVENCIONADA 

ESTUDIAR LES BARRERES LEGALS QUE IMPEDEIXEN UN MILLOR APROFITAMENT DEL 
MENJAR I ELS SEUS RESIDUS. 

Agricultura 

Distribució a 
l’engròs 

Indústria 
agroalimentària 

Espais naturals 
no antropitzats 

Distribució al 
detall  

Llars i horeca 

Recuperadors i 
reclicladors 

Gestors de 
residus 

LES PROPOSTES 



Mesures a promoure des del càtering i la restauració. 

Actuació 

NORMALITZAR L’ACCIÓ D’ENDUR-SE EL MENJAR SOBRER DELS ESTABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ 

ADEQUAR LA RACIÓ A LA DEMANDA DEL CLIENT 

DIAGNOSTICAR EL MALBARATMENT ALIMENTARI 

PROMOURE EL PRODUCTE LOCAL I DE TEMPORADA 

Agricultura 

Distribució a 
l’engròs 

Indústria 
agroalimentària 

Espais naturals 
no antropitzats 

Distribució al 
detall  

Llars i horeca 

Recuperadors i 
reclicladors 

Gestors de 
residus 

LES PROPOSTES 





Wise up on Waste in your Business 

Step 1: Carry out an audit 

Step 2: Identify when & where you generate the most waste 

Step 3: Download the waste toolkit 



Recull de dades i caracterització de residus per trobar la línia base 
de malbaratament alimentari de cada restaurant .  

Fases 

Implementació 

Diagnòstic 

Comunicació 

Avaluació 

Formació 

1 

2 

3 

4 

5 

Anàlisi de resultats per tal de conèixer l’impacte econòmic, social i 
ambiental de les mesures implementades. 

Elaboració d’un manual pràctic  així com d’una campanya de 
comunicació pública per donar a conèixer els resultats del projecte. 

Formació i assessorament als professionals del sector sobre 
malbaratament, gestió de residus i optimització de processos. 

Implementació de mesures de prevenció, gestió dels residus, 
manipulació dels aliments i oferta gastronòmica. 



Recull de dades i caracterització de residus per definir la línia 
base de malbaratament alimentari de cada restaurant .  

Fases 

Implementació 

Diagnòstic 

Comunicació 

Avaluació 

Formació 

1 

2 

3 

4 

5 

             

Bon profit!  
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5 

Principis de la 
prevenció del 

malbaratament 
alimentari 

Tecnologies de 
mesura i seguiment 

dels residus. 

Millora de 
competències 

tècniques a la cuina 

Formació i assessorament als professionals del sector sobre 
malbaratament, gestió de residus i optimització de processos 



Fases 

Implementació 

Diagnòstic 

Comunicació 

Avaluació 

Formació 

1 

2 

3 

4 

5 

Implementació de mesures de prevenció, gestió dels residus, 
manipulació dels aliments i oferta gastronòmica. 

Mesures de millora en la oferta 
gastronòmica 

Metodologia d’anàlisi i seguiment del 
malbaratament a la cuina 

Mesures de millora en la gestió 
dels residus  



Fases 

Implementació 

Diagnòstic 

Comunicació 

Avaluació 

Formació 

1 

2 

3 

4 

5 

Anàlisi de resultats per tal de conèixer 
l’impacte econòmic, social i ambiental 
de les mesures implementades. 



Pastora 
Muncunill 
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Les deixalles son un 
indicador de l’eficiència 
d’un restaurant. 
  
En el cas que detectem que 
llencem menjar al nostre 
establiment, es la nostra 
responsabilitat buscar les 
causes. 
 
Si trobem aliments en les 
deixalles és que quelcom no 
funciona correctament en 
l’establiment.  



Necessita del recolzament de 
l’administració: 
 
• Condicions d’elaboració, 
emmagatzematge i transport 
aliments. 
• Etiquetatge 
• Fiscalitat ambiental 
• Responsabilitat civil   
• Residus  
•… 



El cuiners volen cuinar, no tirar menjar. 
 
Necessiten auditar el malbaratament. 
 
Tècniques del personal: habilitats de 
cuina i eines adequades. 
 
Foment de l’aprofitament del menjar: 
Aprofitament màxim 
Aprofitament absolut 
 

Sobres: teoria, temps i 

temperatura. (punts crítics)  



Que hi ha cap problema en 
que els treballadors, o 
entitats de beneficència 
pugin aprofitar el menjar 
sobrer ? 
 
 
•Fidelitat dels treballadors  
•Seguretat alimentària 
•Responsabilitat davant 
dels tribunals 
•Responsabilitat social 
•Responsabilitat ambiental 
 



Norden (2012) Prevention of food waste in restaurants, hotels, cateens and catering 

Sensibilització i conscienciació del client 



Així, la Llei 104-210 dels EUA, anomenada Emerson Good Samaritan Food Donation 
Act, diu: 

«A person or gleaner shall not be subject to civil or criminal liability arising from the 
nature, age, packaging, or condition of apparently wholesome food or an 
apparently fit grocery product that the person or gleaner donates in good faith to 
a nonprofit organization for ultimate distribution to needy individuals.» 

 
A Itàlia, la Llei de 25 de juny de 2003 núm. 155 argumenta que les entitats sense ànim 

de lucre s’equiparen al consumidor final pel que fa a la conservació, el transport, 
l’emmagatzematge i la utilització dels aliments: 

«Le organizzazioni (...) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli 
indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai 
consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e 
utilizzo degli alimenti.» 

 
Però amb això no hi ha prou... 

 



Cal : 
 
•Crear confiança entre els 
donadors i receptors 
 
•Formar-los i establir 
procediments 
 
•Millorar la imatge social 
del donador 
 
•Premiar-lo socialment i 
fiscalment. 



Pel donador Per a la comunitat 

 

Beneficis econòmics 

 Menor volum de deixalles i minves 
lliurades en la recollida de residus 
possibilitat una reducció de la factura 
de deixalles.  

 Menor espai i menys mobiliari dedicat a 
emmagatzemar deixalles. 

 Estalvi de temps de personal en la 
gestió de la deixalles. 

 Menor volum de deixalles transportades i 
tractades en les plantes de gestió de residus 
possibilita un estalvi en la factura de gestió de 
residus per les administracions. 

 Augmenta la vida útil dels abocadors de 
deixalles i abarateix la seva gestió. 

 Davalla la humitat i la factura en combustible 
de les plantes de tractament tèrmic.  

 Possibilitat l’estalvi en la compra de drets 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

 

Beneficis  socials 

 Augmenta la fidelització del personal 
propi , la seva autoestima i l’ambient de 
treball. 

 Acció susceptible de ser inclosa en els 
balanç de responsabilitat social 
empresarial 

 Millora  de la imatge empresarial pels 
consumidors.  

 Es pal·lia la situació de pobresa de persones. 
 Millora de condicions higièniques i sanitàries 

en les donacions regulades.  
 S’enforteix el teixit d’ajuda de proximitat. 

 

Beneficis ambientals 

 Davalla la petjada ecològica de 
l’establiment i el seu impacte ambiental 

 Augmenta la qualitat de totes les 
fraccions reciclades  

 Disminució de l’impacte ambiental de 
l’establiment 

 Davalla el trànsit de residus i es requereixen 
menys recursos pel seu tractament. 

 Millora la reciclabilitat de les fraccions 
recollides selectivament 

 Davallen els lixiviats en abocadors i el 
consum de combustibles pels les plantes de 
tractament tèrmic.  

 Davallen les emissions de productes tòxics 
derivats dels tractament de residus. 

Beneficis de la donació d’aliments 



Pel donador Per a la comunitat 

 

Perjudicis econòmics 

 Dedicació del personal a una 
tasca nova.  

 Sancions econòmiques i 
baixades de facturació en cas de 
toxiinfeccions. 

 Increment dels costos de  vigilància 
de la salut pública en incloure els 
sistemes de donació de menjar. 

 

Perjudicis  socials 

 Distracció del personal propi en 
tasques no pròpies.  

 Repercussió sobre l’establiment 
de possibles toxiinfeccions 
derivades de donacions. 

 Increment del risc de toxiinfeccions. 

 

Perjudicis ambientals 

 Augment de la quanitat de 
circuits de  gestió d’aliments 
sobrers dins de l’establiment 

 Augment de la quantitat de vehicles 
que transportes aliments sobrers o 
residus alimentaris.  
 

Perjudicis de la donació d’aliments 



Els menjadors escolars.  Derivació d’excedents alimentaris a menjadors socials 



Els menjadors escolars.  Integració del servei de menjador en el currículum escolar. 
Projecte Pesa i Pensa – Serveis  de càtering de l’Hospital Trias i Pujol. 


