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COMPROMÍS AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓ 

 

Amb la voluntat de ser un element de referència en el desenvolupament de l’economia de 
Barcelona i Catalunya, el CZFB manté el seu compromís de gestionar les seves oficines, les 
zones comunes del polígon, l’edifici Nexus II i el Media-Tic, contribuint en 6 dels objectius de 
desenvolupament sostenible acordats a la Cimera de Desenvolupament Sostenible de 
l’Organització de Nacions Unides. 

Amb aquesta declaració el CZFB desitja informar als treballadors d´aquest Consorci, 
administracions i entitats membres, clients, proveïdors, societat civil i totes les parts 
interessades detectades del seu compromís i respecte al medi ambient que es concreta en els 
següents principis d’actuació: 

 Fer una gestió ambiental planificada, designant el lideratge i les responsabilitats 
ambientals de la organització i els recursos econòmics i humans necessaris per obtenir una 
millora continuada del nostra comportament ambiental. 

 Proporcionar l’entorn i prendre les mesures d’actuació, control i correcció necessàries per 
conèixer, prevenir i millorar de manera continuada els impactes ambientals directes i 
indirectes de les nostres activitats actuals o futures, i avaluar els riscos i oportunitats dels 
mateixos analitzant el cicle de vida, si s´escau. 

 Recolzar iniciatives que contribueixin a la reducció de l´impacte en el medi ambient dels 
processos i accions ja siguin propis o de tercers, tenint en compte els riscos i les 
oportunitats i els impactes significatius que las activitats que es desenvolupen puguin 
generar. 

 Assegurar l’acompliment de la reglamentació i legislació ambiental vigent i altres requisits 
en matèria ambiental adquirits voluntàriament pel Consorci de la Zona Franca i fer-ho 
públic. Fer un seguiment d´aquest compliment avaluant els riscos i oportunitats que 
d´aquesta normativa puguin sorgir. 

 Definir i revisar periòdicament els objectius i les fites per donar compliment a la nostra 
política ambiental. 

 Formar, sensibilitzar i implicar els treballadors del Consorci, fent-los partícips de la gestió 
ambiental i transmetre als proveïdors, empreses subcontractades i arrendataris les 
nostres directrius ambientals involucrant-los en la millora contínua del comportament 
ambiental del Consorci (ODS 17. Aliances per assolir els objectius). 

 Afavorir la comunicació ambiental interna i externa amb criteris de transparència, i 
informar administracions i entitats membres, clients i totes les parts interessades de les 
mesures de protecció ambiental preses i la política ambiental. 
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 Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, mitjançant una utilització sostenible 
dels recursos naturals, l’ús eficient de l’aigua i l’energia i el foment de les pràctiques de 
reducció, reutilització i reciclatge dels residus (ODS 6. Aigua i sanejament, ODS 7. Energia 
assequible i no contaminat, ODS12. Producció o consum responsables  i ODS 13. Acció pel 
clima) 

 Incentivar els conceptes de l’economia circular basats en la simbiosi industrial que 
estimula la col·laboració entre empreses del mateix territori (tradicionalment sense 
relació) per a generar noves oportunitats de negoci explorant maneres innovadores de 
posar-les en pràctica (ODS 9. Indústria, Innovació i infraestructura, ODS12. Producció o 
consum responsables i ODS 17. Aliances per assolir els objectius) 

 

 

 

Signat 

 

 

Blanca Sorigué 

Directora General 

 

05 de setembre de 2022 
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