
OBTENCIÓ DELS ALIMENTS1
Els principals objectius dels Bancs dels Aliments són la prevenció del malbaratament alimentari i de la inseguretat 
alimentària.

L’obtenció dels aliments està assegurada, en el més estricte compliment de les normes higièniques, recuperant 
aliments i/o rebent donacions dels següents sectors:

 • Agricultura
 • Indústria alimentària i distribució
 • Restauració
Encara que els aliments recuperats a les diferents etapes de la cadena alimentària no siguin aptes per a la seva 
comercialització, poden ser segurs i saludables per al consum humà.

A més dels aliments recuperats, els Bancs dels Aliments també reben aliments de:
 • La participació ciutadana a través de recaptes especials a supermercats, escoles, etc.
 • Els programes d’ajudes nacionals i/o internacionals o de la Unió Europea.

Totes aquestes aportacions han de ser, en principi, gratuïtes per als Bancs dels Aliments.

DISTRIBUCIÓ DELS ALIMENTS2
 • Els Bancs dels Aliments són organitzacions sense ànim de lucre  i el seu model varia a cada país.
 •  La seva acció es basa en distribuir els aliments a entitats socials que lluiten contra la inseguretat alimentària, 

independents del propi Banc, o que poden integrar-se a la pròpia organització del Banc dels Aliments.
 • Distribueixen a través d’aquestes entitats socials o bé, si és necessari, directament als beneficiaris finals.
 •  Per tant, els Bancs dels Aliments són un pont entre els excedents d’aliments i el suport a les persones en 

situació de necessitat.
 •  A tal fi, s’estableixen convenis específics entre els Bancs dels Aliments i cada entitat social. Els Bancs dels 

Aliments poden no ser capaços de satisfer completament les necessitats d’aliments de les entitats socials.

Els aliments arriben a les persones en situació de necessitat alimentària a través de les entitats socials de 
maneres diferent, per exemple:

 • Àpats en centres d’acollida o de restauració social.
 • Àpats en  menjadors socials.
 • Aliments en espècie.

FUNCIONAMENT3
Els Bancs dels Aliments rebutgen la primacia del diner i la seva acció es basa en la seva voluntat de promoure 
la solidaritat activa i responsable. 

Es comprometen a donar testimoni de l’existència de la fam i del malbaratament alimentari i a sensibilitzar el 
gran públic sobre aquests problemes, tot essent dependents de:

 • Donacions de materials o equipament.
 • Aportacions per a les despeses de funcionament i d’inversió per part de persones o entitats externes.
 • Contribució d’entitats sense ànim de lucre per les despeses de funcionament. 

EXISTÈNCIA4
Els Bancs dels Aliments existeixen principalment per l’acció de voluntaris i d’entitats socials amb diferents inspiracions 
humanes i espirituals.

Els Bancs dels Aliments han de garantir que tant ells, com els seus voluntaris i  treballadors, així com la seva xarxa 
d’entitats no faran cap tipus de discriminació entre els beneficiaris.  

Aquesta declaració constitueix el compromís formal de cada membre de la Federació Europea dels Bancs dels 
Aliments a observar aquests principis i haurà de ser signada formalment per tots els membres.

La signatura formal d’aquesta declaració és obligatòria per als membres de ple dret o els associats, existents o nous.
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Els Bancs dels Aliments  depenen de les donacions d’aliments i basen la seva activitat en compartir aquests aliments. 
Quatre són els aspectes a remarcar: d’on s’obtenen els aliments, com es distribueixen, com es funciona i en què es basa 
l’existència dels Bancs dels Aliments.

Nom de la persona voluntària

Signatura.....................................................................................

Data .................. d........................................................ de 202...
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