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2031, amb l' objectiu de convertir progressivament el Zoo de Barcelona en un
referent mundial de la recerca, la conservació de la fauna

l' educació en valors

respecte ala natura, prioritzant la conservació de les especies més amenacades
de les própies de la fauna autóctona

En compliment de la modificació de

de la mediterrania.
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d' Animals de Barcelona aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal,
en sessió de 3 de maig de 2019, es va crear el Comite Científic
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competent en materia de protecció dels animals.

Constituit per Decret d' Alcaldia de 21 de gener de 2021 el Comite Científic i
d' Etica del Zoo de Barcelona (CCE), está format per quinze experts d' amplia
experiencia

coneixements científics sobre recerca, conservació

biodiversitat, benestar animal
multidisciplinaria.

L' aprovació

gestió de la

la seva gestió en parcs zoologics, amb vocació
del
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determinara

el
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objectius, tasques, etc. d' aquest organ assessor de l' Ajuntament de Barcelona.
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