CERTIFICAT Nº 271/19
FORÉTICA certifica que el SISTEMA DE GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RESPONSABLE
implantat per

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS
c/ Calabria, 66 - 08015 - BARCELONA

Per l’abast












Gestió del servei d’Agents Cívics encarregat d’afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència.
Gestió del servei de Visualitzadors encarregat de la detecció d'evidències i visualització de possibles habitatges d’us turístic il·legal, així
com visualització d’activitats i elements de la via pública i del paisatge urbà, no vinculats a l’estacionament de vehicles, que incompleixin
les ordenances municipals, i a requeriment de l’Ajuntament de Barcelona.
Gestió del servei de transport urbà individual basat en l'ús compartit de la bicicleta a la ciutat de Barcelona.
Gestió dels aparcaments BSM
Gestió de l’Estacionament Regulat de Barcelona
Prestació del servei de Grues per l’Ajuntament de Barcelona
Gestió d’Estacions d’Autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig. Gestió ZonaBus i Estacionaments i parades per autocars Discrecionals.
Creació i organització d’esdeveniments i experiències de caràcter esportiu, cultural i d’entreteniment.
Coordinació de la mobilitat dels esdeveniments del Parc de Montjuïc. Inspecció del manteniment del Parc de Montjuïc i la coordinació amb
els operadors municipals. Gestió dels punts d’informació i de les cessions d'ús dels elements i espais adscrits a la Unitat Parc de Montjuïc.
Gestió de la regulació del Park Güell
Gestió del zoo de Barcelona, amb la realització d’activitats de sensibilització ciutadana, de divulgació i de recerca científica en conservació
de la biodiversitat.

Ha estat auditat per la certificadora

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Segons els requisits establerts en la norma d’empresa SGE 21:2017
Y perquè consti, s’emet el present certificat a Madrid, a 11 de febrero de 2019.
Per Forética

Per BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

Montse Moliner
Presidenta de la Junta Directiva

Mónica Botas
Directora de Certificació

Aquest certificat és vàlid des del 11 de febrer de 2019 fins el 11 de febrer de 2022.

ANNEX AL CERTIFICAT DE SGE 21 271/19
CENTRES INCLOSOS A L’ABAST DE LA CERTIFICACIÓ
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS
c/ Calabria, 66 - 08015 - BARCELONA
nº

NOM

ABAST

ADREÇA

1

Divisió Bicing

Gestió del servei de transport urbà individual basat en l'ús compartit
de la bicicleta a la ciutat de Barcelona.

c/ Calabria, 66. 08015 BARCELONA

2

Zoo de Barcelona

Gestió del zoo de Barcelona, amb la realització d’activitats de
sensibilització ciutadana, de divulgació i de recerca científica en
conservació de la biodiversitat.

Parc de la Ciutadella S/n 08003 BARCELONA

3

Park Güell

Gestió de la regulació del Park Güell

Ctra del Carmel 23 08024 - BARCELONA

4

Parc Fòrum

Creació i organització d’esdeveniments i experiències de caràcter
esportiu, cultural i d’entreteniment.

c/ de la Pau (port Fòrum Moll Marina Seca),
12 08930 – Sant Adrià de Besos – BARCELONA

Agents Visualitzadors

Gestió del servei de Visualitzadors encarregat de la detecció
d'evidències i visualització de possibles habitatges d’us turístic il·legal,
així com visualització d’activitats i elements de la via pública i del
paisatge urbà, no vinculats a l’estacionament de vehicles, que
incompleixin les ordenances municipals, i a requeriment de
l’Ajuntament de Barcelona

c/ Alí-bei, 80 - 08013 - BARCELONA

6

Parc Montjuïc

Coordinació de la mobilitat dels esdeveniments del Parc de Montjuïc.
Inspecció del manteniment del Parc de Montjuïc i la coordinació amb
els operadors municipals.
Gestió dels punts d’informació i de les cessions d'ús dels elements i
espais adscrits a la Unitat Parc de Montjuïc.

Ps Olímpic 5-7 08038 BARCELONA

7

Unitat Estació d'autobusos
/ Zona Bus

5

8

Unitat Grues

Gestió d’Estacions d’Autobusos Barcelona-Nord.

c/ Alí-bei, 80 - 08013 - BARCELONA

Gestió d’Estacions d’Autobusos Fabra i Puig

Avda. Meridiana, 392 - 08030 Barcelona

Gestió Plataforma Logística

Ctr. Del Carmel, 9 - 08024 Barcelona

Prestació del servei de grues per l'Ajuntament de Barcelona

Carrer de Badajoz, 168, 08018 Barcelona

Prestació del servei de grues per l'Ajuntament de Barcelona

Carrer de Tarragona, 74, 08015 Barcelona

Prestació del servei de grues per l'Ajuntament de Barcelona

Pg. de la Vall d'Hebron 138-160, 08031
Barcelona

9

Estacionament Regulat Divisió Àrea

Gestió de l’Estacionament Regulat de Barcelona

c/ Calabria, 66. 08015 BARCELONA

10

ANELLA OLIMPICA

Creació i organització d’esdeveniments i experiències de caràcter
esportiu, cultural i d’entreteniment.

Passeig Olímpic, 15-17 08038 BARCELONA

Gestió del servei d’Agents Cívics encarregat d’afavorir l’ús cívic dels
espais públics i vetllar per les normes de convivència

Pau Casals Mestre Nicolau s/n Parking Saba

Gestió del servei d’Agents Cívics encarregat d’afavorir l’ús cívic dels
espais públics i vetllar per les normes de convivència

Passeig de Gràcia amb Carrer Valencia

Gestió dels aparcaments BSM

c/ Calabria, 66. 08015 BARCELONA

11

12

Agents Cívics

Divisió Aparcaments

Madrid, a 20 de març de 2019

