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El zoo és un aparador de les pressions ambientals del planeta,
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El zoo és un aparador de les pressions ambientals del planeta,

El Panell Intergovernamental de la Ciència i Gestió de la Biodiversitat i Serveis 
Ecosistèmics (IPBES) acaba de publicar el Primer Informe d’Avaluació Global 
sobre l’estat de la Biodiversitat i dels Serveis Ecosistèmics del Sistema 
Terra.

Missatges clau:
• La natura i les seves contribucions vitals a la societat (biodiversitat i serveis i 

funcions ecosistèmiques) s’estan deteriorant arreu del món.
• Els mecanismes de canvi directes i indirectes s’han accelerat en els últims 50 

anys.
• Els objectius de conservació i sostenibilitat no es poden aconseguir amb les 

mateixes trajectòries, els objectius per 2030 i més enllà només 
s’aconseguiran si es fan canvis transformatius de factors econòmics, socials, 
polítics i tecnològics.

• La natura pot ser conservada, restaurada i utilitzada de manera sostenible 
mentre simultàniament s’aconsegueixen altres objectius socials globals a 
través d’esforços urgents i concertats que fomenten canvis transformadors.

Es defineixen per cada aproximació a la sostenibilitat diferents accions i camins 
per aconseguir el canvi transformador, i s’identifiquen quins són els actors 
clau per endegar-les.

Aproximacions a la sostenibilitat:
• Governança integral per garantir la coherència i l'eficàcia de les polítiques.
• Governança inclusiva a través de implicació i compromís de tots els agents i 

la inclusió de població indígena i comunitats locals per assegurar equitat i 
participació.

• Govenança informada per la natura i la seva contribució a la societat.
• Governança adaptativa i gestió.
• Producció i consum d’aliments sostenibles.
• Integració de múltiples usos per boscos sostenibles.
• Conservació, gestió efectiva i sostenibilitat en l’ús dels paisatges terrestres.
• Promoció de governança i gestió sostenible de paisatges marins, oceans i 

sistemes marins
• Millora de la gestió, protecció i connectivitat de l’aigua dolça.
• Construcció de ciutats sostenibles que adrecen necessitats crítiques mentre 

conserven la natura, restauren la biodiversitat, mantenen i potencien els 
serveis ecosistèmics.

• Promoció de projectes i producció d’energia i infraestructures sostenibles.
• Millora de la sostenibilitat dels sistemes econòmics i financers.
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... però més enllà d’això, és un reservori de biodiversitat.

Col·lecció d’animals del Zoo de Barcelona
• actualment acull uns 1.726 animals de 264 

espècies diferents
• 85% animals són exemplars nascuts en captivitat
• 15% dels animals són decomisos, projectes 

científics, etc... 

Gestió d’espècies amenaçades
• Participa gairebé en 100 programes de gestió 

exsitu d’espècies amenaçades
• Allotja al voltant de 100 espècies catalogades ja 

sigui com a vulnerables, en perill, en perill crític o 
extintes en estat salvatge, segons la classificació 
de la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Natura (UICN)

Font: El nou model del Zoo de Barcelona. Una mirada 
cap al futur. Esborrany v2 juliol 2018

preservar la biodiversitat com a base de la sostenibilitat global
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El canvi climàtic té una forta afectació a la biodiversitat,

Font: canviclimatic.gencat.cat
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... I els zoos poden actuar com a planet keepers.
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El zoo de Barcelona està compromès amb la sostenibilitat

Membre d’associacions 
supralocals de zoos

Signant de l’Agenda 21 de 
Barcelona

Implicat en el 
#compromispelclima
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Pla d’acció per la sostenibilitat del Zoo 2005-2008

El Pla d’Acció per la sostenibilitat 
del Zoo actua sobre 32 de les línies 
d’acció del Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat 2012-2022

Les actuacions del zoo 
s’emmarquen en 3 blocs temàtics:

No partim de zero!
El zoo de Barcelona es va adherir al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 
a l’any 2004 i des d’aleshores ha estat realitzant diverses actuacions en el marc del seu 
pla d’acció per la sostenibilitat. 
El pla s’ha actualitzat cada 4 anys, per tant es disposa de 3 plans d’actuació previs (2005-
2008, 2009-2012, 2013-2016) al Pla de Sostenibilitat del Zoo que s’està realitzant a l'any 
2019.
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Pla d’acció per la sostenibilitat del Zoo 2005-2008

Ambientalització
• Avaluació ambiental del Zoo.
• Reducció i recollida selectiva de residus.
• Increment de l’ús de productes ambientalment correctes.
• Instal·lació progressiva de receptors d’energia solar.
• Generalització de l’ús de l’enllumenat de baix consum.
• Reducció del consum d’aigua.
• Ambientalització de les oficines i aules del Departament d’Educació del Zoo 

(concepte oficina verda).
• Inclusió de principis ambientals en licitacions i contractes.
• Foment de l’ús de la bicicleta entre el públic i el personal.
• Creació de l’equip verd.

Educació ambiental
• Continuació de la tasca educativa del zoo en el camp de la zoologia i la 

biodiversitat.
• Organitzar noves activitats educatives relacionades amb el desenvolupament 

sostenible.
• Difusió de practiques sostenibles a través de la Revista del zoo.
• Participació en campanyes de conscienciació de la biodiversitat organitzades 

per la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
• Desenvolupar tasques educatives als hàbitats naturals on el zoo participi en 

projectes de conservació d’espècies.
• Adequació progressiva de totes les instal·lacions i serveis a les persones amb 

necessitats especials.
• Aplicació de les tarifes solidàries a col·lectius amb recursos limitats.

Protecció de la biodiversitat
• Millora ambiental de les instal·lacions dels animals.
• Participació en programes de recuperació, reintroducció i reforç de poblacions 

d’espècies autòctones.
• Participació en programes de conservació al medi natural d’espècies 

al·lòctones.
• Oferir les condicions adequades per actuar de refugi a la ciutat per a fauna i 

flora autòctones.
• Establir un pla de col·lecció zoològica que tingui en compte la importància de 

les espècies seleccionades quant al seu valor per a la conservació, l’educació 
i la recerca.
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Pla d’acció per a la sostenibilitat del Zoo de Barcelona 2009-2012

El Pla d’Acció per la sostenibilitat 
del Zoo actua sobre 32 de les línies 
d’acció del Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat 2012-2022

Les actuacions del zoo 
s’emmarquen en 4 blocs temàtics:
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Pla d’acció per a la sostenibilitat del Zoo de Barcelona 2009-2012

Residus 

PREVENCIÓ DE RESIDUS AL ZOO 
• Compra Verda al Zoo.
• Prevenció de residus en oficines i aules del Departament d’Educació. 
• Criteris ambientals de prevenció de residus a concessions externes: el 

Servei de Neteja.
• Criteris ambientals de prevenció de residus a concessions externes: la 

Restauració i Càtering.
• Criteris ambientals de prevenció de residus a concessions externes: la 

Botiga de records.
• Criteris ambientals de prevenció de residus a concessions externes: la 

Jardineria. 
• Criteris ambientals de prevenció de residus a concessions externes: el 

Manteniment.
• Criteris ambientals de prevenció de residus a les seccions d’animals.

RECOLLIDA SELECTIVA 
• Nova construcció del Punt Verd.
• Recollida de mòbils.

Educació i formació 

FORMACIÓ I DIVULGACIÓ ENTRE EL PERSONAL 
• Cursos al personal sobre avaluació de manual de bones pràctiques. 
• Etiquetatge i retolació en el lloc de treball sobre bones pràctiques. 
• Recolzament a les activitats de l’Equip Verd.

FORMACIÓ I DIVULGACIÓ ENTRE EL PÚBLIC 
• Publicació d’una guia sobre la fauna lliure present al Zoo i ciutat.
• Activitats del Departament d’Educació sobre temes mediambientals i 

inclusió en les activitats en marxa.
• Divulgació de la tasca de conservació dels animals i del medi ambient en 

revistes, conferències, xerrades, radio, televisió i altres medis. 
• Atenció al client.

Recursos naturals: aigua i energia 

ENERGIA: 
• Millora de l’eficiència i disminució de costos en electricitat.
• Millora de l’eficiència i disminució de costos en climatització.
• Millora l’eficiència i disminució de costos en la calefacció.
• Reducció d’hidrocarburs.
• Utilitzar energia solar .

AIGUA: Reducció del consum 
• Neteja instal·lacions.
• Desinfecció aigües.
• Control consum aigua. 
• Estudi aigües freàtiques.
• Instal·lacions per millorar eficiència d’aigua. 

Biodiversitat 

FAUNA URBANA 
Actuacions fetes per ajudar a la fauna urbana a trobar refugi el jardí.

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS EN PROJECTES DE 
CONSERVACIÓ DE FAUNA AUTÒCTONA 

CONSTRUCCIÓ DE L’ UNITAT REPRODUCTORA D’AMFIBIS EN PERILL 
(URP)
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Pla de sostenibilitat del Zoo de Barcelona 2013-2016

El Pla de sostenibilitat del zoo actua sobre       de les línies 
d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022
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Pla de sostenibilitat del Zoo de Barcelona 2013-2016

Biodiversitat
• Augment de l’enjardinament amb arbusts per afavorir la fauna urbana.
• Construir un “refugi de fauna”.
• Col·laborar en projectes de protecció d’espais naturals “insitu”.

Mobilitat
• Regulació d’entrada de vehicles al Zoo en hora de públic.
• Promoure l’ús de la bicicleta per fer trasllats per la ciutat entre els 

treballadors del zoo i BSM.
• Disminuir la pol·lució acústica al zoo.
• Recanvi progressiu de la flota de vehicles per ser menys contaminants.
• Contractar serveis d’empreses amb sensibilitat ambiental.

Energia
• Posar detectors de presencia per encendre llums.
• Increment de l’ús d'energia neta.
• Recanvi de llums per posar tipus LEDS.
• Normativa per vigilar l’ús de calefacció i aire condicionat.

Aigua
• Buscar sistemes per disminuir la despesa d’aigua potable.
• Aprofitament d'aigües dels llacs per al reg.
• Augment de l’ús de lE.M als llacs.
• Reduir pèrdues d’aigua als llacs.
• Posar doble polsador als WC i control de pressió a la sortida de les aixetes i 

mànegues.

Residus
• Reducció de l’ús de paper.
• Reducció de l’ús de bosses de plàstic a les sessions.
• Reducció de gots de plàstic a les fonts.
• Reduir l’ús de productes de neteja no ecològics i minimitzar-ne l’ús.
• Fer pla de residus a restauració.
• Comprar productes ecològics o provinents d’indústries amb sensibilitat 

ambiental.
• Augmentar el compostatge amb matèria orgànica al zoo.
• Fer formació als treballadors sobre residus i temes ambientals.

Aspectes socials
• Construir un fòrum entre els treballadors del Zoo.
• Afavorir que les polítiques ambientals estiguin presents de forma transversal 

a tota l’activitat del zoo.
• Seguir fent accions d’ajuda a grups amb risc d’exclusió o amb dificultats a la 

societat.
• Fer difusió a les xarxes sobre temes ambientals.

Altres
• Fer programes que incloguin temes de sostenibilitat al departament 

d’educació.
• Preparar un informe amb la identificació dels impactes ambientals del zoo.
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APROPA

Perquè APROPA a la 
ciutat la biodiversitat del 

planeta

CONSERVACIÓ
PLA

ESTRATÈGIC MARGE DE 
MILLORA

PER QUÈ EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT?

permet donar visibilitat a 
les problemàtiques 

globals

és el ressò de les 
polítiques ambientals del 

planeta i de la ciutat

és un dels principals 
equipaments d’educació 
ambiental de Barcelona i 

des del Zoo cal fer 
divulgació

Perquè és un centre de 
CONSERVACIÓ 

d’espècies

Perquè el PLA 
ESTRATÈGIC del Nou 

Model de Zoo incorpora 
d’arrel la sostenibilitat

Perquè hi ha MARGE DE 
MILLORA des del punt de 
vista de sostenibilitat en 

el Zoo de Barcelona
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PUNT 
DE 

PARTIDA
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del Zoo

DIAGNOSI PROPOSTES SEGUIMENT
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SERVEIS SOCIOAMBIENTALS

URBANISME DE GÈNERE
EDUCACIÓ AMBIENTAL

AIGUA
ENERGIA

MATERIALS I RESIDUS
MOBILITAT

INDICADOR GLOBAL 
(PETJADA DE CARBONI)

INDICADORS ESPECÍFICS

PROPOSTES 
TEMÀTIQUES

SISTEMÀTIQUES

ETAPES DEL PLA

Pla director de les xarxes 
de subministrament 

d’aigua 
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Objectius del Pla de Sostenibilitat del Zoo, emmarcats en els ODS

Potenciar els serveis ecosistèmics 
del Zoo, especialment protegir i 
conservar la biodiversitat del Zoo i 
els seus entorns.

Construir les infraestructures, les 
instal·lacions zoològiques i els 
edificis eficients repensant tot el 
metabolisme de la institució per 
definir processos (o economia 
circular). Cal treballar per rebaixar la 
petjada de carboni en el zoo.

Esdevenir un aparador i un altaveu 
de les bones pràctiques ambientals 
del Zoo i per extensió de 
l’Ajuntament de Barcelona. Ser el 
catalitzador del canvis d’hàbits cap a 
la sostenibilitat dels visitants del Zoo.

Crear una comunitat participativa, 
formada i compromesa amb la 
conservació de la fauna i els seus 
hàbitats fomentant els mecanismes 
de participació. Cal treballar per que 
el Zoo esdevingui el centre de 
trobada dels diferents col·lectius que 
treballen en els aspectes de 
comunicació-recerca-educació 
(investigadors, naturalistes, 
educadors, societat civil,....) 

Contribuir a fer un consum 
responsable, el millor residu és 
aquell que no es genera. Cal fer 
també un èmfasi especial en el 
comerç responsable orientat a les 
mascotes o tinença d’animals.

Biodivers

Eficient

Influent

Conscient

Participat i 
cohesionat

Elaboració pròpia a partir de “A Sustainable Future for Europe Think 2030 Synthesis
Paper”. David Baldock i Céline Charveriat - IEEP. Octubre de 2018

Pla de Sostenibilitat

Conscient
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El Pla de Sostenibilitat del Zoo en el marc dels objectius de globals de biodiversitat

L’establiment d’objectius globals de biodiversitat a nivell planetari es fa en el 
marc del Conveni per la Diversitat Biològica i el Programa de les Nacions 
Unides pel Medi Ambient. 

El Pla Estratègic per la Diversitat Biològica 2011-2020 conté 5 objectius 
estratègics i 20 Objectius per la Biodiversitat (objectius de Aichi).
El Pla Estratègic del Zoo es troba alineat en aquests objectius globals de 
biodiversitat.

Pla de Sostenibilitat
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Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

És el document marc per orientar l’acció del Govern de la Generalitat en 
matèria de conservació de la natura fins l'any 2030.
L’objectiu final és frenar la degradació del patrimoni natural i la pèrdua de 
biodiversitat a Catalunya, garantir-ne l’ús sostenible i assegurar la provisió dels 
serveis dels ecosistemes de què depenem. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
ÀMBIT 1 Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural

OE 1.1 Incrementar la informació i el coneixement dels components del 
patrimoni natural i del seu estat de conservació.

ÀMBIT 2 Conservació dels components del patrimoni natural en el 
context del canvi global

OE 2.2 Millorar la conservació de les espècies autòctones, els 
ecosistemes i la geodiversistat.

ÀMBIT 4 Integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials

OE 4.5 Fomentar la compatibilitat de les activitats turístiques, esportives i de 
lleure a l’aire lliure amb la conservació de la natura i el desenvolupament 
socioeconòmic. 

ÀMBIT 5 Organització administrativa, marc legal i fiscalitat

OE 5.1 Adaptar els instruments de govern del patrimoni natural als nous reptes 
de conservació i fer-los més efectius.

ÀMBIT 6 Implicació de la societat

OE 6.1 Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni 
natural i biodiversitat.

OE 6.2 Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació dels 
patrimoni natural i biodiversitat.

Pla de Sostenibilitat
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El Pla de sostenibilitat del zoo en el context de les polítiques, estratègies i plans municipals

El Pla de Sostenibilitat del Zoo es deriva del Nou Model de Zoo i del 
Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona, però altres polítiques, 
estratègies i plans de la ciutat hi tenen influència.

A continuació es pot veure quins són aquests plans que hi tenen influència, 
quina és la seva temporalitat i en quins dels 5 objectius principals del Pla de 
Sostenibilitat del Zoo contribueixen.

La taula mostra com hi ha moltes estratègies municipals que actuen sobre 
temes d'eficiència, per això el Pla de Sostenibilitat incorpora l’anàlisi del 
funcionament del zoo des d’una perspectiva de metabolisme urbà com el 
principal focus d’actuació.

També s’han inclòs com a elements d’anàlisi altres aspectes relacionats amb la 
vessant social que es desprèn dels objectius d’avançar cap a un zoo influent, 
participat i cohesionat i conscient, com són la perspectiva de gènere, els 
serveis socioambientals o el càlcul de l’indicador global de la petjada de carboni
del zoo.
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Pla de sostenibilitat del Zoo de Barcelona en el marc de l’Agenda 21 de Barcelona

El Pla de sostenibilitat del zoo actua sobre 57 de les línies 
d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022
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AGENDA
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