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1. Resum de la dinàmica de treball.
El passat 6 de novembre de 2018 el grup de treball sobre compra pública i menjadors sostenibles
va tenir la seua primera reunió ja amb el Consell Alimentari Municipal formalment constituït i
l'Estratègia Agroalimentària València 2025 aprovada pel Ple Municipal de l'Ajuntament.
L'objectiu de la reunió consistia a asseure les bases per a consensuar un full de ruta que permeta
definir mitjançant un procés participatiu i de treball en comú les condicions de la licitació del
servei de menjador en les escoles municipals de València, a fi d'afavorir la transició cap a
menjadors escolars més saludables i sostenibles, en el marc de Pacte de Milà.
Per a açò, en primer lloc, es va presentar el treball desenvolupat fins al moment per aquest grup
de treball, donada presència de noves entitats amb interés a sumar-se a la dinàmica de treball.
Es va realitzar una breu exposició dels acords aconseguits fins al moment, així com tot el procés
participatiu desenvolupat per a l'engegada del Consell Alimentari Municipal i l'Estratègia
Agroalimentària València 2025. S'adjunta la presentació de la reunió, on es pot consultar
l'exposat. El conjunt de la informació sobre aquest tema es pot consultar en la web de la
Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València.
Una vegada explicat el context municipal en el qual el grup desenvolupa el seu treball, la
investigadora Raquel Álvarez va presentar el treball de recerca sobre models de plecs en els
menjadors escolars on s'analitzaven diferents experiències de referència en el conjunt de l'Estat
Espanyol. Recerca que s'ha portat acabe amb la col·laboració de la Xarxa de Ciutats per
l'Agroecologia.
A partir d'ací, es van recopilar les principals conclusions d'estudi relacionades amb aquells eixos
fonamentals que una recomanació de plecs per als menjadors municipals hauria d'incorporar en
coherència amb el model de menjadors sostenibles que s'ha discutit en aquest grup. Açò va
permetre obrir el debat amb totes les entitats participants i abordar l'última part de la reunió,
on es va presentar un full de ruta per a aquest grup en relació al següent any.
Com a conclusió, es va decidir enviar via electrònica la proposta de full de ruta, així com l'estudi
presentat, amb la intenció que les entitats puguen fer aportacions i començar a cercar sinergies
i responsabilitats compartides. Amb les aportacions en línia sobre el full de ruta, es va acordar
per a la pròxima reunió consensuar el treball per al pròxim any, identificant les necessitats i
accions necessàries per a avançar cap a un model de menjadors sostenibles d'acord amb el
treball d'aquest grup i el que es disposa en l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.

2.

Presentació de l'estudi i principals conclusions.

RECOMANACIONS PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR EN LES ESCOLES MUNICIPALS
DE VALÈNCIA: UN PROCÉS PARTICIPATIU EN EL MARC DEL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
DE VALÈNCIA

2.1

Metodologia

La recerca té el seu punt de partida en els tallers Grup de Treball de Compra Pública - Menjadors
Sostenibles del CALM. Al llarg dels tallers, es van consensuar els aspectes bàsics que ha
d'incloure un menjador escolar i es van començar a estudiar plecs de condicions d'altres
territoris. Pots consultar les actes en:
https://hortaipoblesvalencia.org/es/consejo-alimentario-municipal/
Després dels tallers, es van revisar i van sistematitzar els següents documents:
−

9 plecs de condicions tècniques i administratives

−

Informes de diagnòstic i propostes de diverses CCAA

−

Clàusules socials REVES

−

Memòria del seminari Ecocomedores

−

Proposta de Llei per a la Compra Pública Saludable i Sostenible

−

Guies dels menús escolars catalana i valenciana

Identificades les fórmules que s'estaven emprant en diferents territoris per a impulsar la compra
pública alimentària saludable i sostenible des del menjador escolar, es va celebrar un webinari
amb la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia, amb l'objectiu de prioritzar entre les fórmules
identificades i aprendre del que està passant en altres municipis. La pàgina de la Xarxa és
aquesta:
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
Els aprenentatges s'han concretat en una sèrie de recomanacions per a les licitacions a València.
El treball ha inclòs algunes consultes legals a Fernando Fernández Such, expert en Polítiques
Agràries i Desenvolupament Rural, i a María José Plana, Doctora en Dret i Ciència Política per la
Universitat de Barcelona. Advocada i codirectora del Màster en Alimentació, Ètica i Dret de la
Universitat de Barcelona.

2.2 Resultats (resum)
Com revela la recerca, el paper de les AMPAs està sent clau en l'avanç d'un model de menjador
més saludable i sostenible. Per a afavorir la participació de les famílies en la presa de decisions,
sembla convenient per tant respectar l'autonomia dels centres per a decidir l'empresa que
gestiona el servei de menjador. D'ací l'interés de l'Acord marc d'Homologació (o un sistema
similar) per a la contractació del servei de menjador en els col·legis de titularitat municipal a
València. La proposta és combinar un marc de transparència i qualitat mínima amb el respecte
a l'autonomia dels centres en la selecció d'empresa. Com a òrgan assessor en matèria
alimentària, el Consell Alimentari podria elaborar i implementar, en coordinació amb
l'Ajuntament, les clàusules de licitació del citat plec d'homologació.
Prèviament a la licitació, és necessari fer un estudi de viabilitat econòmica del servei de
menjador que permeta establir un preu del menú que garantisca la viabilitat de les condicions
de la contractació, especialment en relació a la qualitat de la matèria primera i a les condicions
salarials del personal de cuina. Aquest preu ha de diferenciar entre la partida alimentària i les
despeses de personal.
També és necessari conéixer la capacitat productiva i logística del sector de la producció i
transformació local, per a assegurar-se que és possible proveir als menjadors en les condicions
del plec. En paral·lel a la redacció d'aquest, seria desitjable convocar i dinamitzar al sector
productiu, amb l'objecte d'afavorir processos de cooperació que faciliten la planificació i
logística conjuntes.
Incorporar en l'objecte últim del contracte l'impuls l'activitat agrària de L'Horta, justificant
l'interés general que té la seua protecció i revitalització sobre la base d'estudis i informes
disponibles i polítiques municipals, pot afavorir la introducció de les verdures i hortalisses del
territori en els menjadors.
En relació al preu del contracte, s'ha de considerar la possibilitat de licitar a preu tancat.
Aquesta és una alternativa coherent amb l'impuls d'una alimentació de millor qualitat i
perfectament compatibilitat amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic. En cas que s'opte
per aquesta fórmula, es fa indispensable el ja citat estudi de viabilitat econòmica del servei de
menjador, que permeta establir un preu del menú que garantisca la viabilitat de les condicions
de la contractació. En cas que no siga possible la licitació a preu tancat, la valoració de la baixa
econòmica ha de suposar un percentatge xicotet (mai superior al 30%) del valor total de l'oferta.

Si es vol que els menjadors escolars siguen la palanca cap a un sistema alimentari localitzat, més
democràtic i més just, els criteris de solvència econòmica no han de suposar un obstacle per a
les xicotetes empreses. Per açò, el volum de negoci exigit en el plec ha de ser proporcional al
contracte objecte de licitació. Si es fan lots, aquests han de ser xicotets per a garantir l'accés a
licitació de les empreses xicotetes. Per a no excloure a les empreses joves, pot valorar-se la
solvència tècnica tenint en compte l'experiència dels mitjans humans adscrits a la prestació del
servei.
A pesar que la nova Guia dels Menús suposa un marc molt favorable per a la transició a
menjadors més sostenibles, les seues recomanacions no són vinculants, per la qual cosa es
considera interessant incorporar en el plec especificacions tècniques, condicions especials
d'execució i criteris d'adjudicació relacionats amb els aspectes nutricionals. Algunes d'aquestes
mesures serien, per exemple: eliminar els ultraprocessats, limitar l'ocupació de plats preparats,
limitar la freqüència de fregits, substituir les postres ensucrades potenciant l'ocupació d'altres
i valorar l'ocupació de cereals integrals almenys una vegada per setmana.
Un dels avanços més significatius de la nova Guia dels Menús és el reconeixement del valor de
la proteïna vegetal, que pot substituir a l'animal. Algunes de les mesures que es considera més
necessari incloure en el plec tenen a veure amb la reducció del consum de carn: valorar
positivament l'ocupació de plats únics; limitar la freqüència de consum de carn a un màxim de
2 racions setmanals, limitar la freqüència de consum de carns roges i/o processades a un màxim
d'1 vegada per setmana, eliminar la proteïna animal en el primer plat quan estiga present en el
segon o valorar la introducció setmanal d'un dia sense proteïna d'origen animal.
Per a reduir la petjada de carboni dels menús escolars, és necessari consumir aliments frescos
de temporada, produïts el més a prop possible. Referent a açò, es pot sol·licitar verdura fresca
de temporada de forma general i peix fresc almenys una vegada a la setmana.
No obstant això, la legislació no permet valorar l'ocupació de productes locals, doncs contradiu
els principis europeus que regeixen la compra pública. Requerir verdures i hortalisses produïdes
a L'Horta podria ser legal sempre que la protecció i revitalització d'aquest territori estiguen
incloses en l'objecte del contracte i es justifique de manera irrefutable la seua relació amb el
mateix. També és recomanable sol·licitar productes amb denominacions d'origen o indicacions
geogràfiques protegides i impulsar l'ocupació d'aliments procedents de circuit curt, entenent
per açò la reducció del nombre d'intermediaris.
Per a la introducció d'aliments ecològics en els menús i a fi de permetre al sector de la producció
adaptar-se a les demandes, és recomanable la seua incorporació de forma gradual. Mancant

un estudi que permeta concretar la capacitat productiva del sector, no sembla desgavellat
pensar que els agricultors i agricultores ecològics/as de la comarca puguen subministrar les
quantitats de verdures i hortalisses demanades per les escoles municipals. Quant a la capacitat
logística del sector de la producció ecològica, és previsible que l'any pròxim Mercavalència
engegue la Ecotira, una zona de venda de producte ecològic, la qual cosa facilitaria la logística
per a la comercialització d'aquests productes. Per tant, sembla viable que el nou plec sol·licite
verdures i hortalisses siguen de producció ecològica des del primer curs de la licitació.
El segon curs escolar i els successius, es podrien introduir altres grups de producció ecològica.
Una alternativa per a flexibilitzar aquesta transició és donar la possibilitat que les mateixes
empreses gestores dissenyen el seu propi pla d'introducció d'aliments ecològics, valorant en el
plec les ofertes que proposen un ritme més ràpid.
Quant a la pesca i ramaderia sostenible, per la dificultat d'incorporar aquests productes des del
punt de vista tècnic i també econòmic, no sembla recomanable incloure'ls entre les
especificacions tècniques d'obligat compliment, si bé seria un aspecte interessant per a
incentivar a les empreses a cercar la carn i el peix en els territoris més pròxims possibles.
És interessant sol·licitar que l'empresa adjudicatària present un pla de treball en matèria de
reducció, recollida, reciclatge i reutilització de residus, que incloga, com a mínim: l'avaluació
dels aspectes ambientals més significatius del servei prestat, la descripció del sistema de
selecció, manipulació i conservació dels aliments, la reducció al mínim dels residus i la recollida
selectiva, la reducció de l'ús de l'aigua i energia tant en la preparació com en el transport
d'aliments, la formació al seu personal en matèria de reducció, recollida, reciclatge i reutilització
de les deixalles produïdes en la gestió del servei.
En relació als aspectes socials, cal garantir que les condicions del plec no perjudiquen el
personal de cuina i del menjador, recordant els aspectes d'obligat compliment i exigint
l'existència d'un pla de formació periòdica coherent amb l'alimentació saludable i sostenible.
Entre els aspectes socials, el plec podria valorar, a més: l'existència de condicions laborals
salarials o laborals per sobre del conveni; el compromís d'ús de productes procedents
d'empreses d'economia social i solidària o de comerç just; l'existència de plans d'igualtat o
mesures de conciliació; la inserció de personal amb discapacitat o en risc d'exclusió social; la
integració de dones i joves en plantilla i òrgans de decisió; i disposar d'algun balanç social
homologat.
En relació a la dimensió educativa del menjador, la licitació ha d'exigir que existisca un projecte
educatiu coherent amb l'impuls d'una alimentació saludable que revitalitze l'activitat agrícola

del territori i que reduïsca les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i valorar la qualitat
d'aquest projecte. Per a garantir l'alineació de tots els agents que participen en l'alimentació
dels xiquets i les xiquetes, és interessant que l'empresa també dispose d'un pla de sensibilització
de les famílies amb l'alimentació sana i sostenible.
Finalment, és imprescindible dissenyar un protocol de seguiment que permeta comprovar el
grau de compliment de les condicions del contracte, i que el plec faça referència a la
documentació que se sol·licitarà a l'adjudicatari per a verificar el compliment.

3. Debat sobre les principals conclusions.
Respecte a les intervencions relacionades amb les principals conclusions presentades en l'estudi
de recerca es van realitzar les següents aportacions, moltes d'elles en la mateixa línia de les
conclusions presentades en l'estudi de recerca anteriorment presentat:

• És necessari per a la pròxima reunió decidir en el grup de treball cap a què models de
menjadors sostenibles es vol avançar. Açò ha de ser un pas previ a la definició i aprovació pel
grup del full de ruta possible per al pròxim any. En aquest sentit, d'acord al presentat en l'estudi
i les intervencions de les diferents entitats, existeixen dos escenaris:
o Treballar en una nova proposta de plecs que prioritze aquells eixos que es consideren
importants. L'estudi plantejava la definició d'uns criteris d'homologació o criteris
marc, com la possibilitat més adequada per al cas de València.
o Anar més enllà de treball sobre recomanació de plecs, tractant d'incentivar un canvi
en el model de gestió sobre els menjadors sostenibles que implique una
remunicipalització d'aquests.

• La formació s'apunta com un element fonamental. Realitzar una recomanació de plecs a
l'administració pot ser insuficient si no existeix un acompanyament en la formació i implicació
de la comunitat educativa. (professorat, personal de cuina, monitors, famílies i alumnat). Sobre
aquest punt, s'esmenta l'enorme atomització que existeix en la comunitat educativa i el poc pes
que exerceixen les famílies i el mateix alumnat. En aquest aspecte, diferents entitats adverteixen
que ja existeix una àmplia experiència en aquest sentit en l'àmbit municipal, tractant
d'incentivar Consell Alimentari Escolars, Grups de Consum en els col·legis que generen
consciència i sensibilització, i altres accions. És necessari posar aquests recursos i experiències
en comú, i avançar en un compromís per part de l'administració a fomentar aquesta dimensió.
Al mateix temps, en parlar de formació, en necessari també dirigir la formació als mateixos

tècnics de l'administració que valoren les ofertes, que en molts casos manquen de la informació
i coneixement adequats en la matèria.

• El seguiment per part de l'administració respecte a allò que es vulga promoure amb uns nous
plecs és també un eix central. S'esmenta com a exemple els plecs referents als Casals d’Esplai,
amb uns plecs en matèria de contractació alimentària molt exigents, però que, davant la falta
de seguiment, no han tingut cap impacte sobre el model alimentari que s'ofereix en aquests
espais municipals.

• Un altre punt destacat és la importància d'implicar a les famílies. S'adverteix l'absència de
FAMPA-València i la necessitat de fer un esforç per a implicar-les en aquesta dinàmica de treball.
També s'incideix en la necessitat d'apostar per la seua implicació com a element important en
el seguiment, no deixant caure tot el pes o responsabilitat en l'administració. Els plecs actuals
en aquest sentit, despullen a les famílies de capacitat de decisió i mancada informació a
aquestes. Aquest aspecte és clau, a l'hora de pensar el model de gestió que des d'aquest grup
es vol promoure en relació al punt un esmentant en aquest apartat. Com a exemple,
s'esmenten experiències on arran de la sensibilització de les famílies, el plàstic deixe de ser usat
en alguns col·legis.

• Quant a l'enfocament, s'adverteix la necessitat de treballar en positiu, més que sobre
restriccions. Cercar fórmules propositives, que faciliten el canvi.

• Respecte als compromisos derivats amb l'aprovació de l'Estratègia Agroalimentària València
2025. El compromís és elaborar un Planes d'Acció biennals. És necessari en aquest treball
aconseguir aterrar en objectius i mesures concretes (exemple, reducció de la proteïna animal),
on els canvis en els menjadors sostenibles tinguen un paper destacat. S'adverteix la necessitat
de donar més informació sobre els terminis i pla de treball previst en el desenvolupament
d'aquest Pla d'Acció, perquè tinga coherència amb el treball desenvolupat en aquest grup.

• Respecte al full de ruta que es pretén discutir en la sessió, s'apunten tres idees força. És
necessari mantenir una visió de treball integral més enllà d'una recomanació de plecs. Tenir en
compte aspectes com: a) necessitat de dinamitzar la producció agrària, enfront de les
dificultats d'associacionisme en el sector. b) garantir la viabilitat de les propostes realitzades.
c) millorar el diàleg entre els diferents agents que conformen l'ecosistema d'un menjador
escolar, des dels productors i productores fins a les famílies.

4. Proposta de full de ruta per al grup de treball.
Davant els desafiaments que en matèria de menjadors sostenibles es plantegen per al pròxim
any, les entitats que han treballat des del principi en aquest grup (organitzacions socials, col·legis
professionals, i col·lectius del sector) van presentar un full de ruta possible per al treball conjunt
en el pròxim any.
Cal destacar que aquesta proposta ha mostrat una import coherència amb les aportacions que
les diferents entitats han manifestat en relació a les conclusions presentades en l'estudi. Per a
la presentació d'aquest full de ruta, i la seua traducció operativa en un treballat continuat del
grup, es van identificar una sèrie de necessitats i accions que és necessari engegar al llarg del
pròxim any.
A causa dels temps, es va poder presentar aquesta proposta, però no es va arribar a treballar-la
de forma conjunta. Es va resoldre enviar la proposada via electrònica, deixant un període perquè
les entitats puguen analitzar-la, realitzar aportacions o preguntes i al mateix temps començar a
cercar sinergies de treball en comú.
En aquest sentit, es va resoldre com a principal objectiu de la pròxima reunió treballar aquest
full de ruta a partir de les aportacions via electrònica rebudes pel conjunt d'entitats.
A continuació, s'arreplega la proposta de Full de ruta presentat, on s'identifiquen necessitats i
accions. Per a realitzar aportacions sobre aquesta proposta, s'ha preparat un formulari
electrònic amb la finalitat de facilitar la recollida de les aportacions:

Formulari d’aportacions proposta Fulla de Ruta

PROPOSTA FULLA DE RUTA

