CRITERIS MEDIAMBIENTALS DEL PARC ZOOLÓGIC DE BARCELONA
General
 Compromís de treballar d’acord amb la Política Ambiental de B:SM, fent un ús racional
dels recursos naturals i gestionant correctament els residus.
 En cas que el desenvolupament de l’activitat pugui perjudicar al medi ambient o
incomplir la Política Ambiental i de Qualitat de B:SM – Zoo, s’informarà al responsable
de qualitat i medi ambient, per tal de prendre les mesures de minimització d’impactes
oportunes.
Recursos
 Disposar de sistemes d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.), de minimització de
residus, de recuperació energètic i/o d’altres que puguin reduir l’ impacte ambiental
associat a les activitats.
 Fer un ús racional i estalviador dels recursos naturals (aigua, energia, etc.) i utilitzar
sistemes, maquinària o aparells eficients. La maquinària i aparells estarà en bon estat i
es faran els manteniments pertinents de forma periòdica.
Productes
 Sempre que sigui possible, utilitzar productes ambientalment correctes és a dir: ús de
materials reciclats i reciclables, de baix impacte ambiental (per exemple: paper
higiènic reciclat, gots reutilitzables, etc.).
 Disposar d’ecoetiquetes de productes o serveis.
 Sempre que sigui possible, ús de productes de baix impacte ambiental, buscant
alternatives més sostenibles als productes habituals (per exemple, productes de neteja
o productes fitosanitaris sense fosfats, biodegradables, ecològics, etc.).
 Emmagatzematge (tant de productes com de residus) en bones condicions, tenint en
compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar
vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per
les persones.
Residus
 Els residus generats en les instal·lacions de B:SM – Zoo derivats de l’activitat
desenvolupada per l’empresa externa, se separaran, emmagatzemaran i gestionaran
d’acord a la logística establerta per la recollida selectiva de residus en cada instal·lació.
 L’empresa externa es compromet a gestionar els residus que generi en les
instal·lacions de B:SM-Zoo, la gestió dels quals no s’hagi assumit expressament per
B:SM-Zoo, i de fer-ho d’acord a la legislació ambiental vigent, la qual acreditarà que
n’és coneixedora.
Vessaments
 En cap cas està permès realitzar abocaments, líquids o sòlids, als lavabos, a la xarxa de
clavegueram ni directament al carrer o zona enjardinada.
 En cas de dubte o situació d’emergència, el personal de l’empresa externa es posarà
en contacte immediatament amb B:SM-Zoo (Centraleta – tel. 93 225 67 80) per seguir
les seves indicacions d’actuació en cas d’accident.
Parc Mòbil
 Els vehicles, maquinària i equips que s’utilitzin en les instal·lacions de B:SM-Zoo, es
trobaran en bon estat de manteniment, garantint així el seu correcte funcionament i
respecte al medi ambient. Especialment pel que fa el baix consum de carburant,
nivells baixos d’emissions a l’atmosfera, equips de refrigeració amb el mínim efecte
sobre la capa d’ozó i l’escalfament global, incorporació de components reciclats,
consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.).
Soroll
 Aplicació de mesures de prevenció i correcció de la contaminació acústica.

