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1. Context
El passat 23 de gener de 2017, el Consell Insular de Menorca (CIMe) va aprovar per
unanimitat adherir-se al Pacte de política alimentària urbana de Milà. S’entén que, des
de la gestió política de la administració pública, es pot contribuir a un canvi de model
alimentari, treballar per una major accessibilitat a una alimentació saludable per a tota
la població i, a la vegada, estructurar i dinamitzar un sector agrari que, a les Illes
Balears, té especial importància per a la preservació paisatgística i dels seus valors
naturals. L’acció local pot afavorir un model de producció, distribució i consum basat
en l’agricultura familiar, de proximitat, de temporada, sostenible i que persegueixi els
objectius de la sobirania alimentària.
Des del Consell Insular ja fa anys que es treballa en diferents línies d’acció cap a unes
polítiques alimentàries, molt properes als principis del Pacte de Milà, però sense una
visió conjunta d’aquestes i poca transversalitat. A més, Menorca és Reserva de
Biosfera des del 1993, i actualment està realitzant un procés d’elaboració del seu pla
d’acció, on l’alimentació és un eix fonamental per a la sostenibilitat del territori.
El CIMe a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha estat beneficiari d’una
ajuda de la Fundación Daniel & Nina Carasso dins la convocatòria 2016/2017
"Iniciativas alimentarias locales" con el proyecto "Desarrollo de Políticas públicas
alimentarias basadas en los principios del pacto de Milán en las AAPP de la isla de
Menorca".
La tasca realitzada al 2017 ha estat de gran utilitat per a visualitzar de forma conjunta
la feina que departament de l’administració pública insular i local realitzaven per
separat. S’ha realitzat un Diagnòstic de polítiques alimentàries que s’estan
desenvolupant a l’illa, tant des del Consell Insular com des dels ajuntaments. Aquest
document ha permès tenir una visió transversal de totes les iniciatives que s’estan
duent a terme en relació als principis i propostes del Pacte de Milà. D’aquesta manera,
s’han detectat aquelles línies estratègiques que ja s’estan treballant i aquelles en les
que es pot incidir més. La metodologia que s’ha utilitzat per a realitzar el document ha
estat la d’entrevistes directes amb representants polítics i tècnics del CIMe i
ajuntaments. Una vegada realitzat el Diagnòstic, es va dur a terme un procés
participatiu, a través de tallers sectorials (producció i distribució) y entrevistes amb
agents de l’àmbit social i de l’educació, per a desenvolupar l’Estratègia alimentària de
les administracions públiques de l’illa. S’ha de destacar que, gràcies al procés de
participació, les accions de l’estratègia estan àmpliament consensuades.
Amb l’objectiu que el desenvolupament de l’estratègia no es quedi en una acció
puntual, sinó que realment agafi la transversalitat i continuïtat que es vol, es va
proposar la creació d’un espai estable de participació i implicació de tots els actors de
la cadena alimentària per a facilitar la relació entre ells i que pugui fer el seguiment de
l’estratègia. En aquest sentit, s’ha aprofitat l’òrgan del Consell Social de la Reserva de
Polítiques alimentàries de Menorca.
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Biosfera, que farà la funció de Consell Alimentari. El mes de desembre de 2017 es va
realitzar un taller amb el Consell Social per a complementar i validar l’estratègia.
Des de diferents departaments del CIMe s’estan elaborant plans d’acció a diversos
àmbits, als quals s’ha intentat incidir per a incloure mesures de l’estratègia
alimentària. Actualment, s’estan treballant els següents documents :
- Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera.
- Guia Pràctica de Contractació Pública Responsable.
- Pla de Salut i Família.
- Estratègia Leader de Desenvolupament Local i Pesca (finalitzat).
- Pla de Modernització a la Restauració.
- Petició al Govern de les Illes Balears que realitzi un Calendari oficial de
Productes de Temporada.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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2. Accions realizades
Entrevistes
Durant el 2017 s’han realitzat més de 50 entrevistes amb responsables polítics de les
diferents administracions de l’illa, ja sigui del Consell Insular com d’ajuntaments. Les
entrevistes han servit, en una primera fase per a completar el Diagnòstic de Polítiques
Alimentàries de l’illa, i en segona fase per a proporcionar informació de cara a les
accions proposades a l’estratègia.
Tallers sectorials
El darrer trimestre de 2017 s’han realitzat 2 tallers sectorials que, a partir de les
propostes d’accions que es presentaven, es discutien, modificaven o se n’afegien de
noves que posteriorment s’han incorporat a l’estratègia.
-

-

Taller del sector productiu: participaren 15 persones, representants del sector
agrari i ramader i del sector pesquer, a més de cooperatives de producció i
consum i entitats relacionades amb el sector.
Taller del sector de la distribució i comercialització: 8 persones participaren en
aquesta trobada que reuní empreses de distribució de productes
agroalimentaris.

També s’han realitzat tot un seguit de reunions amb representants de diferents sectors
que no han participat directament dels tallers, com el sector turístic o educatiu.
Consell Social de la Reserva de Biosfera
Tal com s’ha explicat amb anterioritat el Consell Social de la Reserva de Biosfera va
aprovar fer la funció de Consell Alimentari, per a treballar i validar l’Estratègia
Alimentària en primera instància, però després vetllar pel seguiment de les accions
proposades i que les administracions s’han anat comprometent a desenvolupar.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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3. Objectius de l’estratègia i accions
-

Fomentar la col·laboració entre les diferents administracions implicades en la
política alimentària.
Promoure una alimentació saludable accessible a tota la societat.
Contribuir en la producció d’aliments responsable.
Conservar els valors naturals, culturals i gastronòmics lligats a l’activitat
primària.
Fomentar els circuits curts de comercialització.
Reduir el malbaratament alimentari.

Línia estratègica 1. Preparar un context favorable per a una acció eficient
(governança).
Àrea responsable:
Agència Reserva de la Biosfera,
ajuntaments
Descripció
Calendari:
Definició del model de governança per a la 2018 definir espais i iniciar activitat
promoció de les polítiques alimentàries, per tal
que totes les administracions implicades i la Condicionants:
societat civil tinguin la seva representativitat. Es Coordinació amb la resta de
valora aprofitar espais de coordinació existents, departaments del CIMe, Ajuntaments i
tant al mateix CIMe entre departaments, com Societat Civil.
entre administracions locals, com la Junta de
Batlles o els espais de coordinació entre els AODL
o l’Agenda Local 21. Es proposa el Consell Social de
la Reserva de Biosfera com espai de coordinació i
seguiment de l’Estratègia Alimentària.
Tasques: definir quin departament és responsable
de l’estratègia alimentària i els espais de
coordinació.
1

Establir espais de coordinació

2

Capacitar el personal tècnic

Descripció
Incorporar al Pla de formació contínua del CIMe i
ajuntaments, un programa específic sobre
alimentació saludable i sostenible per a dotar
d’eines i recursos al personal tècnic que treballarà
per a la consecució de l’estratègia alimentària.
El Pla de formació s’anirà adaptant a les diferents
accions que es vulguin dur a terme.

Àrea responsable:
Serveis Generals, ajuntaments
Calendari:
2018: tenir definit el i programar la
primera formació
Condicionants:
El personal tècnic ho ha de considerar
una oferta interessant per apuntar-se o
que sigui obligatori per a personal
vinculat directament amb serveis
d’alimentació.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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Línia estratègica 2. Promoure dietes sostenibles i nutrició.
3

Promocionar una alimentació saludable i
sostenible als centres educatius
Descripció
Introducció als centres educatius la temàtica de
l’alimentació saludable en el sentit més ampli:
-Figura tècnica que assessori i acompanyi els
docents.
-Formació per a professorat.
-Elaboració de material pedagògic a nivell insular.
- Horts escolars, potenciar formació i
assessorament.
- Foment espais d’intercanvi alumnat i diferents
actors de la cadena alimentària (tallers sobre el
camp i la mar dins el programa Salut Jove).
- Sensibilització a les famílies.

Àrea responsable
Educació, ajuntaments
Calendari

4

Àrea responsable
Agricultura i Pesca
Calendari
2018 - 2020
Condicionants
És important comptar amb un calendari
oficial de productes de temporada. S’ha
sol·licitat aquesta demanda al Govern
de les Illes Balears.
Des de Projecció Econòmica es planteja
difondre els productes de temporada
amb un format atractiu al 2018.

Promocionar els productes de temporada

Descripció
Conèixer els productes de temporada i proximitat,
donar-los viabilitat a les cuines privades, però
també col·lectives, afavorirà un major consum de
productes frescs i contribuirà a la viabilitat del
sector primari de l’illa. Tasques a desenvolupar:
-Calendari oficial de productes de temporada de
les Illes Balears.
- Difondre el catàleg en format il·lustratiu i útil (per
penjar a la nevera o un calendari anual).
-Catàleg de receptes amb productes de temporada
(roda de menús, cursos de cuina,...)
- Campanya “12 mesos, 12 productes” per a
difondre el producte típic de cada mes.
- Formació dirigida a gestors agraris per adaptar
les pràctiques a les varietats locals.
-Formació dirigida al personal d’hoteleria sobre la
producció de proximitat i de temporada.

Condicionants
Col·laboració amb el Govern de les Illes
Balears, CIMe i Ajuntaments.
Comptar amb entitats del tercer sector
que puguin col·laborar en les accions.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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5

Sensibilitzar la població en general.

Descripció
Pla de comunicació orientat a donar a conèixer
l’alimentació saludable, sostenible i justa.
Incorporar noves accions a les que ja s’estan
desenvolupant, per a promocionar el producte de
temporada i de baix valor comercial, proximitat i
sostenible entre la població. Campanya de difusió
a diferents sectors:
-Centres de Salut
-Associacions de vesins
-Agenda Local 21
-Casals de Joves
-Restauració
-Hoteleria i a l’escola d’Hoteleria de Menorca.
-Cuines col·lectives públiques

6

Consolidar el projecte Agroxerxa

Descripció
Agroxerxa és un catàleg online de finques agràries
i pescadors i productes que se’n deriven de la seva
gestió. Permet conèixer on fan la venda directa (a
finques o mercats), quins establiments tenen el
seu producte i quins restaurants els utilitzen als
seus plats. Aquesta plataforma de difusió s’ha
d’anar actualitzant i afegint eines i recursos que
millorin la seva difusió.
- Es proposa que els ajuntaments incorporin
l’enllaç de l’Agroxerxa dins les seves web.

7

Limitar patrocinis de marques/aliments
ultraprocessats d’esdeveniments públics
Descripció
La publicitat incideix directament en el consum de
certs productes. Es proposa que des de les
administracions públiques es limitin els patrocinis
d’esdeveniments per part de marques/aliments
ultraprocessats i que, per tant, no contribueixen
en la línia que s’està treballant.

Àrea responsable
Educació, Benestar Social, ajuntaments
Calendari
Condicionants
Comptar amb entitats del tercer sector
que puguin col·laborar en la difusió.
Figura tècnica que pugui desenvolupar
les tasques de sensibilització entorn a
l’alimentació i salut. Pla de Salut i
Família.

Àrea responsable
Agricultura, ajuntaments
Calendari
Condicionants
Comptar amb l’OBSAM qui gestiona
l’Agroxerxa.

Àrea responsable
Totes les àrees CIMe, ajuntaments
Calendari
Condicionants
Es veu necessària la sensibilització abans
d’iniciar aquesta acció.

Polítiques alimentàries de Menorca.
Anàlisi de la situació actual en referència al Pacte de Milà.

Pàgina 9

Línia estratègica 3. Assegurar l’equitat social i econòmica.
8

Debatre i millorar la gestió del Banc
d’Aliments
Descripció
La presència de producte fresc i local a la cistella
que reben les persones usuàries d’aquest servei,
està condicionada exclusivament a l’existència
d’un conveni amb el Consell Insular. Es planteja fer
un procés de debat sobre les diferents opcions per
a millorar aquest servei i fer accessible una
alimentació saludable a la societat.

Àrea responsable
Benestar Social i ajuntaments
Calendari
2018
Condicionants
Coordinació entre CIMe, ajuntaments i,
s’ha de comptar amb la participació de
Creu Roja i Caritas, entitats implicades
en la gestió del Banc d’Aliments.
Tenir en compte: dificultats logístiques i
de pressupost, coordinació necessària
entre productors/distribuïdors i banc
d’aliments, possible connexió amb els
horts urbans o possible vinculació amb
l’acció d’excedents alimentaris
aprofitables.

9

Consolidar la iniciativa dels menjadors
escolars d’estiu
Descripció
Aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada pels
municipis que l’han dut a terme, els dos estius
passats. Amb les beques que es reparteixen es
garanteix un àpat als fillets/es de famílies amb
pocs recursos. S’estudiarà la necessitat i
possibilitat de fer-ho a la resta de municipis.

Àrea responsable
Benestar Social i ajuntaments
Calendari
2018
Condicionants
Coordinació entre CIMe i ajuntaments

10 Promoure l’Economia Social i Solidària en el
camp de l’alimentació

Àrea responsable
Serveis Generals, Projecció Econòmica,
ajuntaments
Calendari
2018
Condicionants

Descripció
L’Economia Social i Solidària (ESS) té una orientació
social i posa en el centre de la seva acció la persona
i el medi ambient, amb valors com la cooperació, la
innovació, la proximitat, la comunitat, la solidaritat
i el consum responsable. És interessant promoure
iniciatives d’ESS en general, i en concret, de l’àmbit
de l’alimentació (producció, transformació,
venda,...)

Polítiques alimentàries de Menorca.
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11 Realitzar Guia alimentària per a les famílies.
Descripció
Elaboració i edició d’una guia pràctica alimentària,
amb la proposta de menús econòmics amb
introducció de productes de temporada, de
proximitat i sostenibles. Aquesta guia podria tenir
un format 2.0 de fàcil i còmode accés.

Àrea responsable
Benestar Social
Calendari
2019
Condicionants
Veure si des del Servei de Seguretat
Alimentària i nutrició s’ha realitzat algun
document, al web no hi ha constància.
Considerar la possibilitat d’introduir
aquesta acció al Pla de Salut i Família.
S’han aconseguit fons, a través de la
Fundación Carasso, per a fer aquesta
acció dins el 2019.

Polítiques alimentàries de Menorca.
Anàlisi de la situació actual en referència al Pacte de Milà.

Pàgina 11

Línia estratègica 4. Promoure la producció alimentària.
12 Recuperar de l’extensió agrària i pesquera
Descripció
Servei d’assessorament tècnic per a les finques
agràries i pescadors des de l’administració pública.
Aquest servei ha anat evolucionant cap a un
assessorament de subvencions i projectes.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018 s’inicia el procés per a la seva
recuperació
Condicionants
Se sol·licitarà al Govern de les Illes
Balears que inclogui el servei a
l’Estratègia Balear del Coneixement,
contemplada a la proposta de Llei
Agrària. Important garantir la
qualificació tècnica.

13 Estudi sobre el potencial de producció i fluxos
alimentaris de l’illa
Descripció
Per afrontar amb coneixement les polítiques
alimentàries a l’illa, és important saber com
s’alimenta l’illa, és a dir conèixer la producció
actual i potencial i l’entrada i sortida (fluxos) dels
aliments que acaben arribant a les nostres taules.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018
Condicionants
L’estudi s’ha de fer a nivell d’illa,
estudiar si es pot finançar per l’IRFAP,
institut del Govern de les Illes Balears.
S’han aconseguit fons, a través de la
Fundación Carasso, per a fer aquesta
acció dins el 2018.

14 Crear la formació reglada d’agroecologia

Àrea responsable
Agricultura
Calendari

Descripció
Realitzar un mòdul de formació reglada en
pràctiques agroecològiques.

Condicionants
S’ha de coordinar amb la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes
Balears.
No ha d’anar en detriment del mòdul
agropecuari actual.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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15 Potenciar cursos específics dirigits al sector
primari i coordinar la seva difusió
Descripció
Des de diferents àrees de l’administració pública i
les entitats agràries o del tercer sector es realitzen
cursos dirigits al sector primari. Es planteja la
posada en marxa d’una pàgina web específica que
vinculi cursos realitzats des de Sa Granja, FOGAIBA,
SEMILLA, entitats agràries, confraries, DG de pesca,
aula de la mar o del tercer sector,...

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018
Condicionants
Necessitat de coordinació activa pròpia
o externalitzada

16 Assessorar en la renovació online per a
permisos i autoritzacions del sector pesquer
Descripció
Actualment, moltes persones del sector pesquer
s’han de desplaçar a Mallorca per a realitzar
aquestes renovacions. Es planteja oferir un servei
d’assessorament durant el període de renovació de
permisos i autoritzacions que ja es poden fer, i
negociar els que encara són presencials.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018
Condicionants
Col·laborarà el Leader Pesca.
Es sol·licitarà a les confraries, els
terminis de caducitat dels diferents
permisos.

17 Realitzar programa de formació per al sector
pesquer
Descripció
Des de l’Estratègia Leader de Pesca es preveu
realitzar un Programa de formació per al sector.
Des de cursos per a persones que s’introdueixen
dins el món de la mar, diversificació, la renovació
dels permisos cada cinc anys,...

Àrea responsable
Agricultura i Pesca
Calendari
2018
Condicionants
Desenvoluparà el Leader Pesca.
S’haurà de coordinar l’espai on realitzar
la formació amb el Govern de les Illes
Balears.

18 Permetre la formació homologada realitzada
per les confraries
Descripció
Per a desenvolupar una formació homologada són
necessari espais que també tinguin una
homologació. En aquest sentit, es farà una recerca
de possibles espais i s’intentarà establir acords de
col·laboració per a desenvolupar les formacions.

Àrea responsable
Agricultura i Pesca
Calendari
2019
Condicionants
Col·laborarà el Leader Pesca.
S’haurà de gestionar conjuntament amb
el Govern de les Illes Balears.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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19 Potenciar la recuperació de varietats locals
Descripció
Es planteja treballar per a la recuperació de la
gestió del banc de llavors. Al 2018 es repetirà la
convocatòria d’ajuts per a la recuperació de
varietats locals.
Des de l’Associació Leader es desenvoluparà un
projecte propi en aquest sentit.

Àrea responsable
Agricultura, ajuntaments
Calendari
2018
Condicionants
S’ha de comptar amb les entitats que
treballen per a la recuperació de
varietats locals, com APAEM, Arbres
d’Algendar de Càritas, GOB i Ecoverd.
Recursos estables.

20 Millorar els ajuts a la gestió agrària per a
reconèixer serveis a la societat
Descripció
Des del Govern de les Illes Balears es
desenvoluparà la figura de contracte territorial,
contemplada a la proposta de Llei Agrària, i després
els diferents ajuts, com el CARB, les convocatòries
de l’Ecotaxa i similars, aniran a dotar les finques
que tinguin signat el contracte.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018-2019
Condicionants
S’ha de desenvolupar la figura del
contracte agrari per part del Govern de
les Illes Balears.

21 Estalonar centres de transformació de matèria
prima integrals
Descripció
Estalonar els centres de transformació de matèria
prima, provinent del camp i la mar, que faciliti
l’elaboració a petits productors/es que no tenen
aquesta instal·lació. Amb especial atenció a
iniciatives de transformació de 4a i 5a gama.
Social Càtering: experiència existent a potenciar.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari

22 Fomentar projectes de transformació amb
valor afegit
Descripció
Estalonar i donar suport a aquelles iniciatives que
ajuden a la diversificació a través de la
transformació dels productes. En aquest sentit, es
planteja:
-Simplificació administrativa a l’hora d’iniciar
activitats. L’administració electrònica simplificarà
alguns processos, però encara no està prou
operativa.
-Ajuts que facilitin aquestes iniciatives. Algunes
línies del PDR i el Leader poden ajudar en el procés.

Àrea responsable
Agricultura
Calendari
2018-2019
Condicionants
Hi ha d’haver l’iniciativa privada en la
posada en marxa de projectes.

Condicionants
Es considera que han de ser d’iniciativa
privada amb estalonament públic.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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23 Afavorir compres o instal·lacions conjuntes

Àrea responsable
Agricultura
Calendari

Descripció
Per tal de sumar esforços i disminuir despeses, es
planteja la possibilitat de fer compres o Condicionants
instal·lacions conjuntes. Des de l’administració es Necessitat de figura catalitzadora per a
podrien oferir ajuts que facilitin aquesta cohesionar els productors.
cooperació.

Polítiques alimentàries de Menorca.
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Línia estratègica 5. Millorar l’abastiment i la distribució alimentària.
24 Formació per a l’enfortiment dels diferents
agents
Descripció
Capacitació als diferents agents implicats en tot el
procés, amb la voluntat de millorar i oferir
alternatives a iniciatives de transformació i
comercialització. Algunes propostes:
-Iniciatives inspiradores per al foment d’entitats
gestores de compres i vendes.
- Formació per al foment del cooperativisme.
Proposta per a fer una jornada amb el sector
pesquer per a conèixer experiències de
cooperatives al 2018 (Leader Pesca).

Àrea responsable
Agricultura, projecció econòmica
Calendari
2018 jornada amb el sector de la pesca.
Condicionants

25 Diàlegs entre diferents agents per a fomentar
la seva interrelació
Descripció
Acció que ja s’està desenvolupant però que es
considera prou interessant com per fer-la amb més
freqüència. Pretén afavorir els contactes entre
agents de diferents sectors (productors,
distribuïdors, consumidors, restauradors,...) i crear
sinergies entre ells, ja sigui per a la transformació
com la comercialització dels productes.

Àrea responsable
Projecció econòmica
Calendari
2018 -2020
Condicionants

26 Afavorir iniciatives de centrals de compres

Àrea responsable
Agricultura
Calendari

Descripció
Afavorir una o diverses iniciatives que puguin
coordinar i centralitzar la comercialització i, a la
vegada, que facilitin el treball en xarxa, entre
diferents empreses productives, tant en l’àmbit
agrari com de la mar.

Condicionants
Hi ha d’haver iniciativa privada.
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27 Dotar la marca Reserva de la Biosfera
Descripció
Establertes les bases de la marca Reserva de la
Biosfera, s’han de realitzar accions que donin
contingut a la marca:
-Desenvolupar les fitxes pel diferents tipus de
productes.
- Promoció dels productes que tenen la marca
-Establir criteris de control i seguiment.
-Inspeccions i sancions per evitar el frau

28 Promocionar els establiments amb productes
de la marca Reserva de Biosfera
Descripció
Una vegada establerts els criteris a tenir en compte
per al distintiu Reserva de Biosfera, s’ha de
reconèixer i estalonar els establiments que tinguin
productes d’aquesta marca. Es dóna molta
importància al control i seguiment, per evitar frau
amb la marca. A més, es proposa pensar en algun
tipus de discriminació positiva per aquests
establiments, com per exemple, exempció
d’imposts, per això és molt necessari el control.

Àrea responsable
Agència de la Reserva
Calendari
2019
Condicionants

Àrea responsable
Agència de la Reserva
Calendari
2019-2020
Condicionants
S’ha de desenvolupar primer l’acció
Marca Reserva de la Biosfera.
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Línia estratègica 6. Limitar els residus alimentaris.
29 Realitzar guies amb propostes per a reduir
l’excedent alimentari
Descripció
Es considera que 1 de cada 3 aliments produïts al
món es tira. Per tant, abans de valorar què en fem
amb els excedents alimentaris, és important tenir
en compte accions per a reduir aquest rebuig a
diferents espais:
-En la producció i distribució.
-En la comercialització.
-A les llars.
-Serveis de menjador col·lectiu públics: centres
educatius, geriàtrics i altres espais.
-Restaurants i hotels.

Àrea responsable
Medi Ambient, Ordenació Turística
Calendari
2018 Pla de Modernització en
restauració (alguna menció).
2019 Guia de propostes
Condicionants
S’han aconseguit fons, a través de la
Fundación Carasso, per a fer aquesta
acció dins el 2019 (Guia).

Quantificar els excedents alimentaris
30 aprofitables

Àrea responsable
Serveis amb menjador col·lectiu,
ajuntaments
Calendari

Descripció
La quantitat de producció d’excedents alimentaris
que es podrien aprofitar a Menorca, és
desconeguda, per aquest motiu es planteja:
-Quantificar el volum d’excedent alimentari.
-Estudiar la possibilitat de recuperació d’excedents
alimentaris per a la seva transformació en
infraestructures ja existents.
-Valorar els serveis de menjador o altres sortides
comercials que podrien tenir.

31 Aprofitament de restes orgàniques per a
compost
Descripció
Quan la recuperació dels excedents alimentaris per
a l’alimentació no és possible, es proposa establir
canals de recollida de grans productors de matèria
orgànica, com restaurants, hotels o serveis de
menjador col·lectius.
Des del Consorci de Residus s’està treballant en
una campanya d’autocompostatge i també, es
pretén posar en marxa espais de compostatge
comunitari, experiència molt interessant per a ferne un seguiment i replicar-ho.

Condicionants

Àrea responsable
Consorci de Residus
Calendari
2018 compostatge comunitari
Condicionants
Valorar el què suposaria la recollida de
matèria orgànica a grans productors.
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Compra pública
32 Realitzar estudi sobre la demanda dels serveis
de compra pública d’aliments
Descripció
Per tal de planificar amb el sector agrari i pesquer
l’abastiment de producte per a cuines públiques, és
necessari conèixer quina és la demanda real de
producte, i valorar quin producte podria oferir el
mercat de proximitat i sostenible. És per això que,
es proposa fer un estudi de la demanda dels serveis
de menjador públics o altra compra pública
d’aliments per a fer més eficient la introducció de
producte a les cuines.

Àrea responsable

Avançar en criteris i clàusules en les
33 contractacions públiques d’aliments

Àrea responsable
Agència Reserva de Biosfera, Serveis
Generals
Calendari
2018 Guia pràctica
Formació personal tècnic
Condicionants
La proposta de Llei Agrària posa les
bases per una compra pública de circuit
curt.
Llei de contractació d’Administracions
Públiques (interpretació tècnica).

Descripció
Els plecs de condicions de les contractacions
públiques d’aliments són clau per afavorir la
compra de circuit curt i posar criteris de producció
diferenciada. Es planteja fer formació a personal
tècnic responsable de redactar les contractacions
públiques. A més, des de Serveis Generals del
Consell Insular s’està redactant una Guia Pràctica
per a la contractació pública responsable, que
també inclou criteris en l’àmbit alimentari

Calendari
2018
Condicionants
S’han aconseguit fons, a través de la
Fundación Carasso, per a fer aquesta
acció dins el 2018.

34 Informar als distribuïdors de les
contractacions públiques
Descripció
Detectar què falla en les contractacions, per què no
s’hi presenten empreses locals, i valorar si és per
manca d’informació, desconeixement dels criteris
de les contractacions o perquè no s’hi poden
presentar.

Àrea responsable
Àrea que fa la contractació.
Calendari
2018-2021
Condicionants

35 Treure ajuts per a l’adaptació de cuines
públiques per a fer el canvi de productes
Descripció
Si fos necessari, es proposa destinar una partida
pressupostària per adaptar les instal·lacions de les
cuines o per a maquinària que faciliti tenir
productes de proximitat i sostenibles.

Àrea responsable
Calendari
Condicionants
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