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1. Dades de l’organització 
Nom: FoodCoop BCN 

  

Breu descripció: Supermercat cooperatiu i participatiu, ecosostenible, de proximitat i tracte just 
  

Dades de contacte 
 

Giulio / Silvio / Juli 

 
  930 32 24 96 

 
 giulio.cappadona@foodcoopbcn.cat 

 
 

foodcoopbcn.cat 

  

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

dimecres, 15 / setembre / 2021 
 

2. Dades del Pla d’Acció 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

La Foodcoop s’organitza mitjançant cercles i grups de treball que funcionen de forma coordinada. El grup de 
treball de Residu Zero ha vist la necessitat d’explicitar què volem aconseguir i com ho hem de fer. De 
manera ordenada. 
S’ha començat a definir el marc conceptual i el propòsit i s’han identificat els criteris apropiats per a la 
Foodcoop BCN. De forma paral·lela, estem coneixent els processos que segueixen els productes des de la 
producció fins al consum per tal d’identificar intervencions i bones pràctiques, seleccionar les que ens 
convenen i estandarditzar-les. A partir d’aquest punt podem avaluar la nostra capacitat d’incidència per 
dissenyar estratègies, plans, guies, models de contractes i altres eines així com per definir els mecanismes 
de seguiment del que hem decidit fer. 
Tenim en compte que el que es proposa ha de ser compatible amb la sostenibilitat de Food Coop BCN i amb 
les preferències del socis 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 30 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: Juny 2022 – Desembre 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

És el primer pla d’acció (el supermercat va obrir febrer 2022) 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Per les seves característiques, la FoodCoop BCN té un compromís molt clar amb la sostenibilitat ambiental 
des del seus inicis. Moltes de les seves actuacions ja estan alineades amb els seus principis fundacionals  

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit principal del pla d’acció és minimitzar la generació de residus tant en la gestió dels del súper 
com en la selecció de productes que s’hi venen. També pretén incidir en els hàbits de les seves sòcies i les 
seves proveïdores. 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Envàs al cabàs 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el reciclatge d’envasos per a la 
venda a granel de productes de neteja i 
higiene promovent la reutilització 
d’envasos domèstics 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: S’ha fet una crida a les sòcies per aportar envasos ja utilitzats al súper per tal que les 
persones que compren i no porten el seu envàs de casa en puguin disposar. Així 
evitem haver de vendre envasos nous per als productes de drogueria que venem a 
granel 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.9, 5.10  

 
 

 

Persona o àrea responsable: GT Residu Zero 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 
  

Recursos humans i/o econòmics: 

Sòcies integrants del GT Residu Zero i treballadora 
responsable del supermercat, així com les sòcies que aporten i 
s’emporten els envasos. 

  

Observacions: 

També s’ha fet una crida per recollir oueres de cartró i bosses 
reutilitzables (de tela, paper o plàstic) aptes per a portar la 
compra per aquelles persones que no n’han portat de casa 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’envasos diaris pe fer compra de detergents a granel disponibles al supermercat] 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Venda de productes a granel 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir la utilització d’envasos i facilitar 
la compra de la quantitat necessària de 
cada producte prevenint el 
malbaratament 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: S’ofereix una àmplia gama de productes secs i frescos que els compradors poden 
envasar amb els seus propis estris (bosses, carmanyoles, pots de vidre, ...)  

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.9, 5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: GT Residu Zero 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 
  

Recursos humans i/o econòmics: 

Integrants del Cercle de compres i la treballadora responsable 
de compres 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre de bosses de PLA i de paper comprades a l’any 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Envasos de vidre retornables 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir la producció de residus 
mitjançant la reutilització 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: S’ha prioritzat la venda de productes amb envàs de vidre retornable en el cas de 
l’aigua i d’alguns productes làctics  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 5.8, 5.9, 5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Cercle de compres i GT Residu Zero 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Integrants del cercle de compres, del GT Residu Zero i 
treballadora responsable del supermercat 

  

Observacions: 

Els envasos retornats per les sòcies tenen un valor econòmic 
(que és carrega a la sòcia en el moment de la compra) i se li 
descompte el mateix import en la següent compra. 

 
Indicador/s: 

% d’envasos de vidre amb possibilitat de retorn, respecte el total d’envasos de vidre del sortit total,  
al mes 

 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: 
Confecció de bosses reutilitzables per fruita i 

verdura 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Oferir bosses reutilitzables als 
compradors per prevenir l’ús innecessari 
de bosses d’un sol ús 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: En col·laboració amb “Dones cosidores de Barcelona” s’ha dissenyat i confeccionat 
bosses de malla reutilitzables que es venen al súper  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 5.8, 5.9, 5.10; 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: GT Residu Zero 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Integrants del GT Residu Zero  

  

Observacions: 
      

Indicador/s: 

Número de bosses reutilitzables de malla confeccionades a l’any. 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: Contracte amb Abono Zero 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Garantir el correcte reciclatge i 
aprofitament del residu de matèria 
orgànica generada al súper  

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Les restes vegetals i les mermes s’emmagatzemen en bidons ad-hoc que són recollits 

regularment per una empresa dedicada a la producció d’adob  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 5.6, 5.9, 5.10, 9.9  

 

 

 

Persona o àrea responsable: GT Residu Zero 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Integrants del GT Residu Zero i treballadora responsable del 
supermercat  

  

Observacions: 
      

Indicador/s: 

Número kg de matèria orgànica recollits per fer compostatge des de l’entitat Abono Km0 al mes. 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: Venda d’aliments de proximitat i ecològics 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la venda de productes 
alimentaris de proximitat, temporada, 
ecològics i pagant preus justos a les 
persones productores.  

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: FoodCoop BCN és un supermercat cooperatiu i participatiu que ven productes, 
principalment alimentaris, sota els següents criteris principals: 

- Producció ecològica 
- Proximitat i temporada 
- Preus justos a les proveïdores i persones productores 
- Arrelament al territori 
- Minimitzant la producció de residus 

Aquests no són tots obligatoris, és a dir, no tots els productes que s’hi troben 
compleixen tots els criteris, perquè moltes vegades no existeixen, o bé, per facilitar 
preus més accessibles a les sòcies consumidores. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://foodcoopbcn.cat/els-criteris-de-compra-de-foodcoop-bcn/ 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 3.5, 5.2, 5.4, 5.6, 10.5  

Persona o àrea responsable: Cercle de compres 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2022 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Cercle de compres i sòcies de la cooperativa  

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

Indicador/s: 

% d’aliments de proximitat, temporada i ecològics (que compleixin almenys 2 d’aquests criteris) que 
formen part del sortit del supermercat respecte el sortit total, al mes 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 

Valor 
actual 

Data: juny-
22 

Valor 
esperat al 
cap d’un 

any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

1. Envàs al cabàs 
Nombre d’envasos diaris pe fer compra 
de detergents a granel disponibles al 
supermercat] 

50 100             

2. Venda de productes a granel 
Nombre de bosses de PLA i de paper 
comprades a l’any 

3400 2800             

3. Envasos de vidre 
retornables 

% d’envasos de vidre amb possibilitat de 
retorn, respecte el total d’envasos de 
vidre del sortit total,  
al mes 

4% 6%             

4. Confecció de bosses 
reutilitzables per 
fruita i verdura 

Número de bosses reutilitzables de malla 
confeccionades a l’any. 

200 200             

5. Contracte amb Abono 
Zero 

Quantitat mitjana mensual (Kg/mes) de 
matèria orgànica recollits per fer 
compostatge des de l’entitat Abono Km0. 

30kg/mes 20kg/mes             

6. Venda d’aliments de 
proximitat i ecològics 

% d’aliments de proximitat, temporada i 
ecològics (que compleixin almenys 2 
d’aquests criteris) que formen part del 
sortit del supermercat respecte el sortit 
total, al mes 

70% 80%   
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6. 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 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Treballem i col·laborem activament amb Abono KM0 per convertir en compost els residus de matèria 
orgànica generats al supermercat. 
Col·laborem amb l’Associació de Dones Cosidores en la confecció de bosses de malla reutilitzables per la 
compra de productes frescos a granel. 
Col·laborem activament amb totes les sòcies que formem part de la cooperativa per promoure la prevenció 
de residus a través de compartir i utilitzar recursos com: envasos, bosses i oueres reutilitzables. 
Col·laborem amb productores de producte de proximitat i ecològic, amb les que intentem utilitzar envasos 
pel transport reutilitzables per minimitzar els residus com les caixes de fusta, plàstic o cartró. 
Estem en contacte amb proveïdores de producte agroecològic i ecològic, per promoure el seu consum. 
Estem en contacte amb entitats del barri per donar a conèixer els nostres projectes i així, entre totes, 
fomentar un consum més responsable i sostenible. 
Formem part de la Red de Supermercados Cooperativos estatal, per compartir coneixements i recursos. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

