Serveis d’alimentació
Serveis de menjador

Càtering

Venda automàtica

Indicador/s de seguiment
Més del 90% dels aliments servits a les escoles bressol
municipals provenen d’agricultura ecològica
Durant l’any 2018 s’han servit uns 9.000 àpats diaris a les escoles bressol municipals, en els quals
més del 90% dels aliments provenien d’agricultura ecològica. Tots els làctics subministrats han
sigut ecològics, així com la fruita, els cereals, els llegums, els ous i el pollastre. Pel que fa a les
verdures, han sigut ecològiques durant els mesos que estacionalment és possible trobar-les.
A més, el plec del servei d’alimentació de les escoles bressol també incorpora criteris ambientals
relatius al parament de taula, a la neteja de les instal·lacions i a la gestió dels residus.

Plecs ambientalitzats
Òrgan contractant

Contracte/s

Consorci del Museu
de Ciències Naturals
de Barcelona

Instal·lació i explotació
de màquines de venda
automàtica de begudes
i aliments

Criteris ambientals
Com a mínim una beguda (a les
màquines de begudes fredes) i tres
productes a les màquines d’aperitius i
aliments hauran de ser d’agricultura
ecològica, o de comerç just o procedir
d’empreses d’inserció o de centres
especials de treball. Es valora
l’ampliació del nombre de productes.
El cafè haurà de ser d’agricultura
ecològica i de comerç just.
No s’admetrà l’oferta de cap producte
sotmès a l’obligatorietat d’etiquetatge
OMG perquè conté organismes
modificats genèticament.
Les màquines de begudes calentes
hauran de tenir l’opció d’oferir el
servei amb got o sense, amb cost
afegit pel lliurament de got.
Totes les màquines hauran de complir
amb els requisits energètics de la
classe energètica B o superior. Es
valoraran altres característiques
d’estalvi energètic.
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Institut Municipal
d’Educació de
Barcelona

Servei global
d’alimentació durant
els cursos escolars
2018-2019 i 20192020 a tres escoles
bressol municipals

Es valora el subministrament
d’aliments procedents d’agricultura
ecològica.
L’aigua embotellada s’haurà de
subministrar en garrafes de mínim 5
litres.
Criteris ambientals relatius al
parament de taula, a la neteja de les
instal·lacions i a la gestió dels residus.

Reptes i objectius pel 2019
 Mantenir que en el 100% dels contractes de serveis de menjadors d’escoles bressol municipals
s’incorporin aliments frescos, de temporada i d’agricultura ecològica, d’acord amb els criteris
definits en la Instrucció tècnica de sostenibilitat en els serveis d’alimentació.
 Seguir treballant per la incorporació de criteris ambientals en la contractació de serveis de
càtering puntuals, fomentant els productes ecològics i de comerç just, així com l’eliminació de
gots, vaixella i envasos de plàstic d’un sòl ús. Ampliar també la incorporació d’aquests criteris
en els serveis de vending dels edificis municipals.

Més informació:
-

Apartat sobre serveis d’alimentació del web del Programa A+S

-

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació
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