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Sistema Anella Olímpica disposa de la certificació ISO 14.001, sobre
sistemes de gestió ambiental, que demostra el seu compromís
com activitat cap a l’entorn i la seva gestió sostenible.

Anella Olímpica disposa de la certificació Biosphere, sobre
sostenibilitat turística, que evidencia l’equilibri entre les
dimensions econòmica, sociocultural i mediambiental d‘aquest
destí turístic.

B:SM disposa de la certificació SGE21, sobre sistemes de
gestió ètica i socialment responsable, i mostra la capacitat de la
direcció alhora de generar un lideratge responsable.
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Energia Gran part de l’energia consumida és d’origen verda
acreditada (l’any passat més del 80%).

De manera periòdica, es realitzen auditories energètiques de
les instal·lacions, per seguir treballant en eficiència energètica.

En els darrers anys s’ha fet una substitució massiva de la
il·luminació de Palau i Estadi per lluminàries LED.

Anella Olímpica disposa d'un sistema de circuits
telecomandats que permet encendre o apagar l'enllumenat a
distància, ajustant-se al temps de treball.
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Energia El sistema de telecomandament s’ha anat ampliant en els
darrers 5 anys a tots els edificis amb la finalitat d’optimitzar
estalvi energia (reduint el consum un 5% anual de mitja).

El sistema de control també inclou el control de climatització
en temps real i la programació dels regs de les zones
arbrades propiciant l’estalvi d’aigua.

Del resultat de la última auditoria energètica també s’ha invertit
en substitució d’equips de clima guanyant de l’ordre del 30 al
40% en eficiència.

Un altre punt a destacar es la inversió en aixetes i equips
consumidors d’aigua eficients tipo ECO, que redueixin el
consum un 77% respecte a un element standard.



Neteja En els esdeveniments, es facilita una bateria de contenidors
diferenciats segons les fraccions a recollir i ubicats arreu de
les instal·lacions.

Per la recollida, s’estableix un protocol on el personal de neteja
s’encarrega de recollir una fracció concreta en cada volta,
per aconseguir la màxima segregació possible.

L’empresa de neteja utilitza productes i materials fungibles que
en cap cas poden ser nocius pel medi ambient (així
s’exigeix per contracte).
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Gestió de 
residus

Anella disposa de contenidors suficients i adequats per
cadascuna de les tipologies generades, i es revisa el seu
estat de manera periòdica.

Per avaluar el percentatge de recollida selectiva, hi ha una
metodologia de control i comptatge mitjançant el número
d’aixecades dels contenidors municipals i la seva densitat.

B:SM disposa d’un contracte transversal amb un gestor al qual
se li exigeix que sempre prioritzi les valoritzacions com a
vies de gestió finals.

En els darrers anys s’ha treballat en un procediment intern que
facilita la reparació / reutilització de materials sense ús, per
tal de prevenir la generació de residus.
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Restauració El servei de restauració adquireix productes de granges
properes, amb la finalitat de fomentar el comerç de proximitat.

Tot i que hi ha una planificació ajustada per evitar el
malbaratament alimentari, quan es produeix un excedent
s’entrega a entitats socials.

En els darrers anys s’han substituït els plàstics d’un sol ús
(canyetes, vaixella, gots...) per material compostable o
reutilitzable.

Es disposa d’un separador de greixos instal·lat que separa els
olis de cuina i permet valoritzar-los adequadament.
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Emissions i 
mobilitat

Anualment, es calcula la petjada de carboni de l’activitat,
associant aquest valor als objectius estratègics de la seva
activitat.

Tot i que Anella Olímpica no disposa de vehicles propis,
disposa de punts de recàrrega pels vehicles elèctrics de les
seves empreses proveïdores (exigit per contracte).

En els esdeveniments, es fomenta l’ús de transports més
sostenibles (reforç de línies d’autobús, punts de bus-
llançadora...) alhora d’accedir a les seves instal·lacions.
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Gràcies!


