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COMPROMISOS QUE HA DE SUSCRIURE
L’ENTITAT RECEPTORA

1

La fundació Banc dels Aliments d’acord amb la seva missió de lluitar contra el malbaratament alimentari i contribuir a
aportar una resposta als problemes de fam, marginació atur i pobresa, facilitarà de forma gratuïta a l’Entitat Receptora
els tipus d’aliments que disposi en funció del nombre de beneficiaris atesos.

2

Pel fet d’acceptar les donacions del Banc dels Aliments, l’Entitat Receptora es compromet a respectar els objectius
abans esmentats en els criteris de distribució dels aliments als seus beneficiaris. En particular, l’Entitat Receptora
assumeix els següents compromisos:

A

L’entitat es fa responsable dels aliments rebuts i a tal efecte, comprovarà abans de la seva acceptació el seu correcte
estat i l’adequació de les quantitats entregades, fent-se responsable de vetllar pel compliment de tota normativa
legal, assegurant la traçabilitat i les mesures higièniques durant la manipulació, transport, conservació i entrega dels
aliments assignats.

B

Distribuir gratuïtament els aliments rebuts. Cal entendre que la distribució gratuïta dels aliments exclou el cobrament
a la Entitats i/o beneficiaris de qualsevol quantitat econòmica, ni que sigui per conceptes de: transport, gestió dels
aliments , etc. Així, tampoc s’exigirà qualsevol contraprestació com a contrapartida a l’entrega dels aliments.

C

No efectuar cap mena de discriminació entre els beneficiaris dels ajuts alimentaris. I al respecte, cal entendre que
les úniques diferències entre les quantitats o la freqüència en el repartiment d’aliments són las que es deriven de la
situació personal o familiar de cada beneficiari, excloent criteris externs com poden ser la major o menor vinculació
amb l’Entitat per altres circumstàncies (afinitat ideològica, parentiu, simpaties personals, etc.)

D

L’acte d’entrega dels aliments ha d’efectuar-se amb la màxima privacitat possible i ha de vetllar en tot moment
pel respecte a la dignitat de les persones, evitant les cues o aglomeracions, i, en qualsevol cas, la difusió pública
d’imatges de les persones beneficiàries.

E

No utilitzar els aliments rebuts per finalitats contraries als objectius del Banc (distribució a persones no necessitades,
utilització dels aliments amb finalitats comercials, etc.)

F

No retirar del Banc quantitats d’aliments superior a les seves necessitats.

G

Recollir els aliments del Banc el dia i hora assignats.

H

No mantenir en existència aliments procedents del Banc en quantitats superiors que les que puguin justificar en raó
del període transcorregut entre dues donacions successives.

I

Abstenir-se de qualsevol propaganda o acció pública, i, en general, de qualsevol comportament que pugui perjudicar
el nom de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.

3

Les donacions d’aliments que rep el Banc procedeixen d’Organitzacions, d’Empreses o de particulars, que s’identifiquen
amb els objectius de solidaritat y lluita contra el malbaratament d’aliments, i estan constituïdes o bé per donacions
desinteressades, o bé per lots d’aliments que, essent aptes per al consum, per una o altra causa no s’introdueixen en
els circuits comercials. En ambdós casos, el Banc adquireix, enfront dels seus donants, el comprimís de que aquests
aliments no seran venuts o utilitzats en cap mena de transacció. L’Entitat Receptora assumeix, en conseqüència, el
comprimís de garantir que els consumidors finals dels aliments seran els mateixos beneficiaris dels ajuts alimentaris.
En els casos d’ajuts facilitats a través d’altres mitjans que els menjadors propis, l’Entitat Receptora es compromet a
prendre les mesures adients per assegurar el compliment d’aquesta condició.

4

Els aliments seran sempre entregats pel Banc en condicions adequades pel seu consum segons dictamen, en el seu
cas, de Serveis Tècnics Sanitaris autoritzats. L’Entitat Receptora es compromet a conservar els aliments en condicions
adequades i a no distribuir-los fora dels terminis màxims de consum que hagin estat assenyalats pel Banc. El
incompliment d’aquest compromís allibera al Banc de qualsevol responsabilitat, que recaurà sobre la pròpia Entitat
Receptora.
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5

L’Entitat Receptora manifesta expressament que no té el funcionament garantit per part del pressupost de cap
Organisme ni Entitat, pública o privada. Aquesta manifestació no exclou el fet que l’Entitat pugui rebre, de forma
regular o esporàdica, algun tipus de subvenció o ajut econòmic provinents d’Organismes Públics o Entitats Privades.

6

A la recepció de cada donació procedent del Banc dels Aliments, l’Entitat Receptora s’obliga a:

A
B
C

7

No efectuar reclamacions sobre quantitats, atès el caràcter gratuït de les donacions.
Retirar els aliments pels seus propis mitjans, excepte casos de força major, que hauran d’haver estat convinguts
prèviament amb el Banc.
Signar els albarans d’entrega dels aliments.
L’Entitat facilitarà al Banc dels Aliments la visita a les instal•lacions de l’Entitat, per vetllar pel compliment d’aquests
acords, fins i tot sense avís previ.
El incompliment dels compromisos assumits per l’Entitat, així com la utilització de locals inadequats, seran causa de
pèrdua de la qualitat d’Entitat Receptora.

PER L’ENTITAT RECEPTORA
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