
QUÈ SÓN ELS BANCSDELS
ALIMENTS

l moviment dels bancs dels
aliments es va iniciar aPhoe-
nix—Arizona— i va tenir un
desenvolupament molt rà-

pid,pel fetdeserunafórmuladebaix
cost i d’una gran utilitat pel servei
immediat que aporta a la societat,
tant a les empreses coma les institu-
cions. Als EUA, una part important
dels patrons són les mateixes grans
empreses alimentàries. El primer
banc de l’Estat espanyol va ser creat
aCatalunyal’any1987, totsubscrivint
la carta fundacional de la Federació
EuropeadeBancsd’Aliments.Tant la
captaciócomladistribuciód’aliments
sóngratuïtes i lagestióestàbasadaen
el voluntariat. Actualment, hi ha un
bancdelsalimentsencadaunade les
províncies de l’Estat i a la majoria

dels països de la Unió Europea. Un
banc dels aliments es planteja tècni-
cament com un magatzem central,
degudament equipat —a Barcelona
disposa de 2.000 m2—, que recull
aliments que provenen d’empre-
ses alimentàries—a Barcelona, tres-
centes cinquanta— i que actua com
aplataformadedistribuciógratuïtaa
entitats benèfiques —a Barcelona,
tres-centes— d’acord amb les seves
necessitats.L’objectiu inicialés la faci-
litacióa lesentitatscaritativesdelsali-
ments necessaris per tal de realitzar
la seva funció assistencial.

La participació dels bancs dels
aliments en les definicions
dels protocols per al control
de qualitat i la seguretat de
les empreses alimentàries
Les reglamentacions tecnicosanità-
ries de la Unió Europea afavoreixen

FUNDACIONS

El banc dels aliments, destí prioritari
dels aliments no vendibles
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benèfiques degudament controlades, els productes retirats del mercat. Actualment

assisteixen cent cinquanta mil persones.

PARAULES CLAU: Banc dels aliments, reciclatge, control de qualitat.

36 • TECA [Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació], vol. 11, núm.2 (desembre 2009), p. 36-40

JORDI PEIX I MASSIP

Vicepresident del Banc dels Aliments
de Barcelona.
A. e. jpeix@bancdelsaliments.org

E

07 Teca 11_2 p 36-40.qxp:Teca  5/1/10  16:45  Página 36



la seguretat i la traçabilitat al llarg de
tota la cadena alimentària. L’HACCP
és obligatori per a totes les empreses
de primera fila, en què el prestigi i el
valorde lamarcasónactiusapreser-
var especialment. A més, les em-
preses distribuïdores i l’exportació
exigeixenelcomplimentdedetermi-
nades normes addicionals —ISS,
BRC, ISO,Eurogap,etc.—queexigei-
xen una qualitat constant, homogè-
nia i controlada mitjançant esque-
mesdeseguimentexhaustius.Totsels
productes que per accident no cor-
responenalesnormesdelsprotocols,
però que són consumibles, haurien
de ser tramesos als bancs dels ali-
mentsper ètica solidària i per reduc-
ciódecostos.L’èticaés tambéunnou
valor comercial; tan sols cal endin-
sar-se en els webs de les grans mar-
ques per poder-ho constatar.
En els protocols de producció i

de control de qualitat, les no-con-
formitats es poden agrupar en dos
grans grups conceptuals:

a) Lesno-conformitats queafec-
ten els paràmetres d’indicadors de
seguretat, tanthigièniquescomqua-
litatives, i en què, per tant, existeix
un determinat risc per al consumi-
dor.Elbancdels alimentsnoaccepta
en cap cas productes amb aquest
tipus de no-conformitat i el proto-
col n’ha d’indicar la destrucció, el
reprocessament —si escau— o la
tramesa a empreses de reciclatgede
residus—COPERAL, PROMIC, etc.

b) Lesno-conformitats queafec-
ten aspectes normatius, però sense
incidència en la seguretat alimentà-
ria del producte, com poden ser els
paràmetres sensorials, quantitatius,
de complimentdedenominació, les
normes d’etiquetatge, la proximitat
a dates de consum preferent o de
caducitat i errors en l’envàs que no
afectin la seguretat. En aquest cas,
s’establirà un protocol per tal
d’assegurar la traçabilitat envers les
entitats benèfiques de consum. El
banc dels aliments és l’única em-
presaenquè la traçabilitat arriba fins
al consumidor final.Totes les perso-
nes que reben aliments estan con-
trolades demanera individual.
Cada vegada que s’estableix una

nova indústria, s’estudien de ma-
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nera obligatòria els problemes rela-
tius al medi ambient, especialment
dels residus, dels aliments i de la
seguretat alimentària. Per lamateixa
raó, en els protocols de controls de
qualitat, s’hauria d’indicar clara-
ment el destí dels excedents alimen-
taris «consumibles però no comer-
cialitzables», tot valorant especial-
ment allò que suposa com a reci-
clatge i aprofitament dels aliments
envers el banc dels aliments.

Els bancs dels aliments
col·laboren en la solució
de problemes de logística
En el mercat, s’observa de manera
recurrentunageneraciód’excedents
que no poden ser absorbits pel con-
sum perquè, puntualment, l’oferta
supera la demanda. A això s’afegeix
lanecessitatdemillorade la compe-
titivitat de les empreses que reque-
reix lacreaciódenousproductesque
sovint no tenen la rebuda esperada,
campanyes de promoció que tenen
un termini i, especialment, laneces-
sitat de disminuir les despeses
d’emmagatzematge i el seu finança-
ment.Lesdatesdeconsumpreferent
i el just in time no són una moda,
sinóquesónunanecessitat logística
i unamanera de produir que exigeix
un seguimentmolt ajustat.
El consumd’aliments és variable

al llarg de l’any. És un fenomen fre-
qüent no només en els productes
frescos —fruites i verdures—, sinó
també en una gran part dels pro-
ductes. Els bancs dels aliments
reben caldos pel mes de maig, els
d’estiu —vichyssoise, gaspatxo—
quan comença el fred i, després de
Nadal, els torrons i determinats
embotits. A vegades, els excedents
són territorials: les vacances d’hi-
vern, de pasqua i d’estiu sovint
plantegenexcedents a les grans ciu-
tats, que es buiden, així com a la
inversa: excedents a les zones
d’estiueig difícils de col·locar quan
acaba la temporada ique jano seran
aprofitables per a la propera cam-
panya a causa de la tirania de les
datesde seguretat. Ladistribucióde
bancs dels aliments a tot el territori,
incloses les illes Canàries i les Ba-
lears, asseguraunservei a les empre-

ses alimentàries, tot evitant impor-
tants despeses de retorn a les plata-
formes logístiques. La primera font
d’abastiment dels bancs dels ali-
ments són aquests productes que
denominem «consumibles però no
comercialitzables».
Els responsables de logística de

les empresesdisposendedades sufi-
cientsper tal depreveure allòqueés
previsible,perònoallòqueés impre-
visible. Les plataformes de logística
han simplificat la cadena i han eli-
minatmolts collsd’ampolla, peròno
poden fer front a les variables cli-
matològiques, a les vaguesde trans-
port, a les caigudes sobtades del
consumoa les accionsd’altres com-
petidors i de la mateixa distribució,
que es llença de cap a les marques
blanques. Els incidents en els trans-
ports són freqüents: errors de desti-
nació, accidents i tancaments de
fronteres —tal com ha succeït
recentment a causa de la grip por-
cina—, entre molts altres d’ines-
perats i no predictibles.
La preparació d’envasos perso-

nalitzats destinats a una distribució
determinada —marques blanques,
exportacions aunpaís i una llengua
determinats, etc.—dificultenencara
més la logística, ja que el producte
pot ser consumit solament enelpaís
de destinació no només a causa del
llenguatge utilitzat, sinó tambéper-
què el gust del producte o perquè
l’envàs s’adapten a cada cas. D’altra
banda, cal tenir constantment en
compte que els costos d’una refe-
rència en la llarga cadena alimentà-
ria ésmolt elevat.Quanunproducte
és expulsat del mercat, és necessari
eliminar tots els estocs existents en
tota la cadena per tal d’evitar des-
peses innecessàries de manteni-
ment de la referència. El banc dels
aliments facilita aquesta acció en
disposar de centres arreu.

EL BANCDELS ALIMENTS
ASSUMEIX UNVALOR
ESTRATÈGIC EN LA CADENA
ALIMENTÀRIA

El banc dels aliments és aquell ele-
ment necessari del clúster alimen-
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tari quecol·laboraamb les indústries
alimentàriesaeliminarels excedents
alimentaris i a generar unnouvalor,
el de la solidaritat. Aquest no sola-
ment reverteix a les capes socials
més dèbils, sinó que, a més, aporta
un valor afegit als productes ali-
mentaris, tot complint una nova
funció social, la de lluitar contra el
malbaratament, reduir l’impacte
ambiental i permetre de situar els
productes alimentaris com a ele-
ment de solidaritat entre les indús-
tries i lapoblació. El compromísdels
bancs dels aliments és que els ali-
ments són rebuts de manera gratu-
ïta, alhora que distribuïts gratuïta-
ment, tot garantint que aquests no
puguin retornar almercat. Els bancs
dels alimentsnocomprenaliments:
les donacions monetàries rebudes
es destinen a programes específics
per tal de cercar noves fonts d’ali-
ments.

El màrqueting social és un valor
afegit al producte
Els bancs dels aliments permeten a
les empreses alimentàries el fet de
comunicar a la societat la seva res-
ponsabilitat social corporativa, espe-
cialment envers els sectorsmés frà-
gils. Fins a l’aparició dels bancs dels
aliments, els excedents alimentaris
erenescandalosament i forçosades-
truïts o, en el cas de la fruita i la ver-
dura, simplement no collits. Els
bancsdels aliments es vancrearpre-
cisament per tal de fer front al mal-
baratament, tot col·laborant també
amb els instruments de regulació
delsmercats agrarisde laUnióEuro-
pea, la qual cosa permet alhora
generar una política d’ajuda ali-
mentària. Elmàrqueting social ésun
delsnouselementsqueesproposen
per tal de diferenciar-se i d’atreure
el consumidor totparticipantenuna
societat que cada vegada més creu
en determinats valors ètics. Un
exemple recent és la participació
d’una determinada empresa, amb
un 0,7 % del valor del seu producte,
a accions que realitzen les ONG, o
bé la tramesaalsbancsdels aliments
del nouproducte que es promouen
determinades campanyespublicità-
ries. Un dels efectesmés comentats

del màrqueting solidari és la distri-
bució de lots d’aliments als nous
immigrants per tal de no sols parti-
cipar en la lluita per la inclusió
social, sinó tambéper fidelitzarnous
consumidors tot just des de la seva
arribada.

El fet de destruir aliments
consumibles té un alt cost
ideològic
Undels valorsmés importantsd’una
empresa alimentària és el valor de
la seva marca: el good will, que
s’haguanyata forçadecostosescam-
panyespublicitàries al llargdemolts
anys, tot creant una imatge que cal
salvaguardar. Les grans empreses
disposen demètodes de seguiment
permanent de l’evolució de la
imatgede lamarca, per tal de vigilar
la notorietat de la mateixa —xarxa
dedistribució, tipusdeconsum, etc.
Qualsevol imatge d’un producte
consumible llançant-se als aboca-
dors o a plantes d’incineració és
malentesa per una ciutadania que
relacionapragmàticament l’aliment
amb «font de vida i de salut».
Els bancs dels aliments també

col·laborenambl’Administració fent-
se càrrec dels decomisos d’aliments
que realitza per incompliment de
normes —normes d’etiquetatge,
tallesmínimes de peix, normes dua-
neres, etc.
Elsbancsdels alimentsdonenun

destí noble a aquests excedents i
permeten a les empreses el fet de
col·laborar amb una bona causa.
Aquest estat d’opinió es veuria
agreujatper la situaciódecrisi actual
—2009—, en què una part de la
població es veuexclosadel consum.
En el darrer any, les persones assis-
tides pel Banc dels Aliments de Bar-
celona ha crescut en un 38 %.

L’eliminació dels aliments
té un cost
La destrucció dels aliments té un
cost no solament per a la societat,
sinó també per a l’empresa alimen-
tària. Coma exemple paradigmàtic,
hi ha productes alimentaris en què
la destrucció té un cost superior al
de la fabricació.Cal tenir en compte
que l’eliminació d’un producte

exigeix realitzar o externalitzar no
només ladestrucció físicadels inve-
nuts, sinó també tota una logística
diferent que comença al final de la
cadena: distribució, recollida, agru-
pació, transport, classificació, con-
trol i emmagatzematge, amb tota la
dificultat demaneig que comporta.
El servei d’una xarxa de bancs dels
aliments a tot Europa permet el fet
dedisposard’unpuntde rebuda ide
control en tot l’àmbit de comercia-
lització. Els bancs dels aliments fan
un gran servei a les indústries ali-
mentàries, ja que controlen les
quantitats i els productes rebuts i
emeten la corresponent certificació
a tots els efectes: tècnics, econòmics
i també fiscals. ElBancdelsAliments
de Barcelona disposa d’un magat-
zem aMercabarna i els assentadors
agraeixen el fet de poder disposar
d’un certificat per tal de justificar
adequadament al comanditari de la
venda la destinació de la mercade-
ria no venuda.

Oferta enmercats secundaris
Els responsables de vendes tenen
l’obligaciódevaloritzar almàximels
seus productes. Històricament, era
freqüent el fet de trobar empreses
que cedien el producte a baix preu
alsmateixos empleats—amb el risc
de provocar augments del rebuig—,
o bé que el passaven al servei de
restauració de la mateixa empresa.
Les dues pràctiques han quedat eli-
minades per les distorsions que
representaven per a lamateixa pro-
ducció o pel refús del personal. Una
de les temptacions en què és fàcil
de caure és la de col·locar els inven-
dibles en mercats secundaris: els
outlets de l’alimentació, que no
segueixen adequadament les nor-
mes sanitàries i que impossibiliten
la traçabilitat. També és freqüent el
fet de trobar ofertes en la mateixa
distribució, la qual cosa provoca
contradiccions amb la política de
l’empresa. Els problemes sorgeixen
en la mesura en què es perd la tra-
çabilitat del producte i la mateixa
empresa genera una competència
deslleial per al mateix producte. Els
bancs dels aliments estan en condi-
cionsde rebrequalsevolquantitatde
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producte, jaque treballenencadena
i disposen de tota la xarxa per tal de
retirar-los i de consumir-los ràpida-
ment.

Una proposta amb un
tractament fiscal interessant
Els bancs dels aliments estan cons-
tituïts com a fundacions que han
merescut la qualificació d’entitats
benèfiques. En la Llei demecenatge,
l’Estat espanyol reconeix les accions
que les empreses realitzen per a la
millora del benestar de la societat,
tot desgravant les aportacions a les
fundacions benèfiques. Tota dona-
ció al banc dels aliments, sigui mo-
netàriaoen formad’aliments, espot
acollir a les exempcions fiscals pre-
vistes per la Llei 49/2002, del 23 de
desembre, sobre règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge.
Les persones físiques que rea-

litzen donacions als bancs dels
aliments podran deduir de la quo-
ta íntegra el 25 % de les quanti-
tatsaportades.Entotcas,aquestade-
ducció, juntament amb les altres
deduccionsestablertes,nopot supe-
rar el límit del 10 % de la base liqui-
dable—article 19de la Llei 49/2002.
Les indústries alimentàries, les

plataformes logístiques, les distri-
buïdores d’aliments i, en general,
totes les empreses, podrandeduirde
la quota íntegra el 35%de les quan-
titats donades amb el límit del 10 %
de la base liquidable. Les quantitats
que excedeixen aquest límit es
podranaplicar enelsperíodes impo-
sitius immediats i successius se-
güents—article20de laLlei 49/2002.
En tots els casos, els productes

donats als bancsdels aliments s’han
de valorar pel seu valor comptable
—és a dir, a preu de cost—, d’acord
ambelpuntprimerde l’article 18de
la Llei 49/2002. Si aquest no es
poguésestablir, enqualsevol cas tin-
drà com a valor màxim el valor de
mercat del producte —punt segon
del mateix article. La reducció del
tipusde taxa sobre l’impostde socie-
tats, que s’ha vist reduït al 30 % per
al règim general i al 25 % per a les
pimes, fa més atractives aquestes
desgravacions.

La pobresa: un fenomen
estructural de difícil eradicació
El model de societat de consum
vigent ha generat borses depobresa
estructural de difícil eradicació. Els
indicadors de la Comissió Europea
situen Espanya a la cua dels estats
europeus, juntament amb Portugal
i Grècia, en matèria de lluita contra
la pobresa. En les darreres estadísti-
ques, Espanya manté de mane-
ra constant entre un 19 i un 20 %
de la població en situació de risc de
pobresa —es considera en situació
de risc de pobresa la població que
disposa de menys d’un 60 % de la
mitjana de renda de la població.
La lluita contra lapobresa es realitza
principalment mitjançant transfe-
rències socials per part de les dife-
rents administracions —central,
autonòmica imunicipal—, i es com-
plementa amb les lloables accions
d’una munió d’associacions espe-
cialitzades. Els bancs dels aliments
col·laboren amb aquestes associa-
cions pel que fa a l’aportació d’allò
essencial: el menjar. La marginació
i la posterior exclusió social són
fenòmens propis de les grans con-

urbacions i dificulten laplenaparti-
cipació de les persones en el desen-
volupament, especialment i aquest
és el cas recent de les noves capes
procedents de la immigració, a la
qual s’afegeixenproblemesd’exclu-
sió relacionats amb la llengua, amb
la religió o amb els mateixos hàbits
socials. En qualsevol cas, cal fer
esforços per tal d’evitar la fractura
social, font de malestar i amb uns
costos tant socials com econòmics
molt alts i sovint poc valorats en els
programesdedesenvolupamentdel
país. L’objectiu dels bancs dels ali-
ments és integrar-los promovent la
promocióde la solidaritatper tal que
es compleixi el dret fonamental de
lespersones: «Tot ésserhumà tédret
a una alimentació suficient i salu-
dable».

El voluntariat: un fenomen
social d’una gran utilitat
Elsbancsdels alimentsbasen la seva
gestió en el voluntariat, tot lluitant
també contra el malbaratament de
persones que, per diverses raons, es
veuen allunyades delmercat de tre-
ball —prejubilacions, jubilacions,
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Font: Butlletí de la Borsa de Subproductes de Catalunya.
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FIGURA 1. Destinació dels aliments consumibles però no vendibles.

07 Teca 11_2 p 36-40.qxp:Teca  5/1/10  16:45  Página 39



atur temporal, etc. Actualment, el
Banc dels Aliments de Barcelona té
en plantilla setanta voluntaris i set
assalariats. El voluntari té una gran
experiència en el camp de treball i
allò que el diferencia de l’assalariat
és la il·lusió addicional per la tasca
assumida: la seva remuneració és el
resultat d’un treball realitzat amb
èxit. A més del voluntariat de plan-
tilla, hi ha col·laboracions puntuals
externes d’especialistes per als ser-
veis que requereix el funcionament
delBancdelsAlimentsdeBarcelona.
Una part important de les accions
dels bancs dels aliments és la sen-
sibilització dels ciutadans envers
la pobresa, que proposa que sigui la
mateixa societat civil, en col·labo-
ració amb l’Administració, la que
assumeixi la funció de reequilibrar
les desigualtats creades pel nostre
model dedesenvolupament apartir

d’una visió integral del desenvolu-
pament social, econòmic imediam-
biental. Una funció addicional dels
bancs dels aliments és la sensibilit-
zaciódels joves; ésper aixòqueanu-
alment es divulguen les accions del
Banc dels Aliments de Barcelona a
les escoles —cent a Barcelona—
amb l’objectiu de formar les noves
generacions en la problemàtica de
l’exclusió social, una cara oculta
de la societat, tot fent-les participar
en accions solidàries.

Els bancs dels aliments aquí i ara
Els bancsdels aliments actuen sola-
ment al seu país, l’anomenat quart
món, per tal de lluitar contra la fam
i resoldre els problemes que sovint
no es coneixen i que es troben en el
mateix barri, en el mateix bloc de
pisoso,més freqüentment, a laperi-
fèria de les ciutats. Durant el darrer

exercici de 2008, els bancs dels ali-
ments deCatalunya van distribuir a
les entitats benèfiques deu milions
de quilos d’aliments. Però avui més
que mai, els bancs dels aliments
necessiten urgentment més dona-
cions d’aliments. La demanda ha
crescut d’una manera alarmant i
s’ha de poder mantenir el nivell de
distribució d’aliments per persona
assistida. És per això que ara els
bancs dels aliments han obert un
nou front d’acció: la realització de
col·lectes populars periòdiques en
un moment d’especial urgència.
L’objectiu d’ara és la complementa-
ció de les racions amb aquells ali-
mentsquedifícilment tenenentrada
al banc. La propera acció col·lectiva
està prevista per a la propera tardor,
el 16 d’octubre, Dia Mundial de
l’Alimentació. Us demanem la vos-
tra col·laboració.
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