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1. Dades de l’organització 
 

Nom: ANGrup Gestió de Restaurants 

  

Breu descripció: Cadena de restauració amb 22 restaurants i una cuina central, 17 dels quals ubicats a 
Barcelona ciutat.  

 

Dades de contacte 
 

Av. Diagonal, 405 Bis – Planta 8ª, 08008 Barcelona 

 
 93 467 70 44 

 
 roserescodas@angrup.com  

 
 

www.angrup.com  

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

Abans de començar a fer el Pla d’acció pel 2021, hem revisat les actuacions proposades en el Pla d’acció 
anterior, per determinar quines accions estaven finalitzades, i quines encara podrien ser vigents per aquest 
any.  

Amb aquests resultats, la nova situació per la pandèmia COVID19, i amb l’enfocament creixent que ANGrup 
té vers la Sostenibilitat, hem plantejat un llistat de possibles accions per aquest 2021, que finalment hem 
escollit aquelles que considerem més prioritàries.  

De cada acció, hem planificat la seva execució definit: els responsables, les subaccions, els recursos, els  
terminis d’actuació, i els indicadors. Que després ho hem plasmat en el Pla d’acció .    
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 16 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/22 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018 i Pla d’Acció 2019-2020 

 

 

 

mailto:roserescodas@angrup.com
http://www.angrup.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1521.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_angrup_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_angrup_2020_0.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

ANGrup té un elevat compromís vers la sostenibilitat, per aquest motiu, aquest any tot i trobar-nos en una 
situació anòmala degut a la pandèmia COVID19, ens inscrivim al projecte Biosphere, i continuem desenvolupant 

accions sostenibles en la gestió i conscienciació de residus, en l’estalvi energètic, en el consum de productes 
de proximitat i ecològics, en  accions de formació i motivació, en tenir unes oficines cada dia més verdes,... 
Com que les accions del Pla 2019 les vàrem assolir amb èxit, aquest any en proposem quatre de noves.  

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Millorar any rere any, el nostre compromís vers la Sostenibilitat, fent que ANGrup cada dia siguin més 
sostenible. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Eliminació dels plàstics d´un sol ús i  
substitució per materials alternatius 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Compliment i informació, a tots els locals 
dels grup i a la cuina central, de la 
Directiva (UE) 2019/904 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 5 de juny de 
2019, relativa a la reducció de l'impacte 
de determinats productes de plàstic al 
medi ambient.  

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: D’acord amb la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, eliminar 

com a data màxim el 3 de juliol 2021, dels nostres restaurants i de la cuina central,  els 
productes de plàstic que estipula la nova normativa: coberts (forquilles, ganivets, 
culleres, escuradents); canyes; agitadors de begudes, palets destinats a subjectar 
globus; recipients per a aliments, fets de poliestirè expandit. Aquest materials, es 
substituirà per coberts de fusta, canyes de paper, agitadors de begudes de fusta, ....    

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf  

 

Beneficis esperats: 

☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

 
 
 
 

  

https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.10       

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Directora de Compres 

  

Calendari d’execució previst: 07/2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

1.Formació i informació de la nova normativa: 

Recursos humans: Dept. Compres, Dept. Sostenibilitat.  

Cost de les hores destintades a la formació. cartes per  

1. 2. Anàlisis dels envasos i productes que disposem que estan 
afectats: 

Recursos humans: Dept. Compres, Dept. Operacions, Dept. 
Sostenibilitat.  

Cost de les hores destinades per l’anàlisis.  

2. 3. Buscar alternatives i compra de nous productes per 
substituir als productes afectats:  

Recursos humans: Dept. Compres, Dept. Operacions, Dept. 
Sostenibilitat.  

Cost de la diferència de preus dels nous productes amb els 
antics.  

4.Comunicació, retirada i substitució dels productes:  

Recursos humans: Dept. Compres, Dept. Operacions, Dept. 
Sostenibilitat.  

Cost de les hores destinades.  
 

  

Observacions: Aquesta acció afecta a tots els locals d’ANGrup. 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments adherits a l’acció.  

 

  

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: 
Informació de les cartes i al·lèrgens  

amb codi QR 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir la impressió en paper de cartes i 
taules d’al·lèrgens pels restaurants.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Abans de la pandèmia COVID19 teníem les cartes i les taules per consultar els al·lèrgens 
amb suport paper/impremta però degut a les mesures higièniques adoptades per 
evitar el contagi en superfície del COVID19, es varen penjar les cartes i les taules 
d’al·lèrgens dels restaurants a la web, perquè els clients ho poguessin descarregar en 
el seu mòbil/tablet mitjançant la lectura d'un codi QR. I aquesta acció la volem 
mantenir, reduint el màxim la impressió de cartes i taules d’al·lèrgens, que els clients 
consultin la carta i els al·lèrgens mitjançant la lectura d'un codi QR.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.4, 5.8 

 
 

Persona o àrea responsable: Departament de Màrqueting 

  

Calendari d’execució previst: Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Recursos humans: Brands Managers (Dept. Màrqueting), 
Directora de Seguretat Alimentaria i Sostenibilitat . 
Cost de les hores de desviació i el cost d’impressió dels 
targetes dels Codis QR.  

  
 

 

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

Nombre de restaurants tenen la carta i els al·lèrgens amb codi QR 

 

3. Nom de l’actuació: Formació continuada en sostenibilitat  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Seguir formant als treballadors de AN 
Grup de diferents departaments en 
sostenibilitat, assistint a cursos, jornades 
i seminaris de formació. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Formació contínua en matèria de sostenibilitat.  
Durant l’any, assistència en diversos cursos, xerrades i jornades dins l’àmbit de la  
sostenibilitat, amb la finalitat d’adquirir nous coneixements que ens ajudaran a 
emprendre noves accions i a conscienciar-nos de la importància d’aquestes.  

 

 

 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

 6.7, 6.9, 9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Directora de Seguretat Alimentaria i Sostenibilitat 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Recursos humans: Personal docent i personal assistent a les 
formacions i jornades.  

  
 

 

Indicador/s: 

Documentació acreditativa de la formació realitzada.  

 

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: Inscriure’ns als projecte Biosphere 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Obtenir el distintiu Compromís per a la 
Sostenibilitat Turística Barcelona 
Biosphere, mitjançant la realització de 
les accions corresponents del primer any 
d'implantació del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: D'acord amb la metodologia definida en el projecte Biosphere, impulsat per 
l'Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, 
realitzar les següents accions: Jornada de benvinguda, jornades de formació, 
assessorament individualitzat, taller de destinació, verificació de la millora, revisió dels 
compromisos, taula de sostenibilitat, validació ITR i distinció. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.turismesostenible.barcelona 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

9.1, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Directora de Seguretat Alimentaria i Sostenibilitat 

  

Calendari d’execució previst: Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Recursos humans: Direcció General, Directora de Seguretat 
Alimentaria i Sostenibilitat, i els Departament implicats als 
projecte . 

  

 

Indicador/s: 

Participació del projecte. Distinció Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere. 

 

 

 

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

des.-21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-22 

Valor 
assolit 

Data 3r any: 

Eliminació plàstic d´un sol 
ús 

zero consum dels productes 
afectats per la normativa. 

Consum de 
productes afectats 
per la normativa. 

No consum 
d’aquests 
productes   

No consum 
d’aquests 
productes  . 

No consum 
d’aquests 
productes  . 

 

Informació de les cartes i 
al·lèrgens amb codi QR 

Tots els restaurants tenen la 
carta i els al·lèrgens amb codi 
QR 

Existeixen locals que 
no ho tenen tot amb 
QR.   

Tenir les cartes i 
els al·lèrgens amb 
codi QR per tots 
els locals 

Tenir les cartes i 
els al·lèrgens 
amb codi QR 
per tots els 

locals 

Tenir les cartes i 
els al·lèrgens 
amb codi QR 
per tots els 

locals 

 

Formació continuada en 
sostenibilitat 

Assistència a cursos i/o jornades 
de sostenibilitat. 

Assistència a Cursos i 
a jornades 

Assistència a 
Cursos i a 
jornades 

Assistència a 
Cursos i a 
jornades 

Assistència a 
Cursos i a 
jornades 

 

 Inscriure’ns al projecte 
Biosphere 

Distinció Biosphere 
No estàvem inscrits 
al projecte 

Participació al 
projecte 
Biosphere  

Pla de millora 
de sostenibilitat 

Distinació 
Biosphere 
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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 

 Projecte Biosphere i empreses/organitzacions que fan les formacions en sostenibilitat. 

 

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

