DECLARACIÓ AMBIENTAL 2014
Aquesta declaració és un actualització de les dades corresponen al període Gener – Desembre de 2014

L’any 2009, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social “la Caixa” va fer pales el seu compromís amb la protecció del
medi ambient mitjançant la certificació del seu Sistema de Gestió Ambiental, implantat segons la norma ISO 14001 i el Reglament
europeu EMAS.
La Direcció del Museu CosmoCaixa, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, ha decidit donar un pas
endavant amb l’adquisició d’un compromís de millora continua cap el desenvolupament sostenible.
Dins d’aquest context, el manteniment del seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) li permet disposar d’una eina efectiva
d’autoavaluació ambiental i garantir, d’aquesta manera, la millora continua dels processos mitjançant el compromís, la implicació
i la motivació de totes i cadascuna de les persones que formen part del mateix, des dels propis clients fins als proveïdors i
treballadors.
L’esmentat SGA ens permet valorar els impactes ambientals associats a la nostra activitat per tal de desencadenar, a partir
d’aquest coneixement, un procés de millora continua en el treball diari amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i establir
mecanismes d’autocontrol que vetllin pel bon funcionament de tota l’estructura del sistema.
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LA NOSTRA POLÍTICA AMBIENTAL
CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, basa la seva actuació en un pla estratègic orientat a la
responsabilitat social, essent-ne un aspecte fonamental la protecció del medi ambient i la necessitat de polítiques adreçades a la
seva conservació.
El Museu, en aquest sentit, manifesta públicament que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental. Per això, es proposa
prendre el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte per l’entorn, amb especial cura i sensibilitat en la
protecció del medi ambient i, conscient de la seva importància, assumeix aquest repte de futur i es compromet a:


Adequar la nostra gestió ambiental a la nostra realitat i cultura organitzativa tot implantat els processos necessaris per a
obtenir una millora continua del nostre comportament ambiental.



Adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment de tota la normativa ambiental aplicable a les activitats del
Museu (tant pel que fa a l’àmbit local com autonòmic, estatal i europeu) i també tots els convenis i/o acords als que l’Obra
Social, a través de CosmoCaixa, s’aculli.



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



Formar, sensibilitzar i implicar a cada treballador fent-lo partícip de la gestió ambiental, i transmetre als proveïdors i
empreses subcontractades les nostres directrius ambientals.



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 pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.



Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar a tots els grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors,
subcontractistes, institucions...) per tal de donar-los a conèixer la política ambiental, tot establint-ne relacions de
cooperació.

Amb tot això, l’ Obra Social “la Caixa”, a través de CosmoCaixa, desitja contribuir a la millora del medi ambient en benefici de
tota la societat, per a que aquesta en pugui gaudir.

Lluís Noguera
Novembre 2013
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L’ACTIVITAT AL MUSEU
El Museu de la Ciència de l’Obra Social “la Caixa” CosmoCaixa va obrir les seves
portes el 25 de setembre de 2004.
El Museu va ser reformat i ampliat a partir de les instal·lacions del que fou el primer
Museu de la Ciència Interactiu d’Espanya, inaugurat el 1981. L’ampliació va permetre
augmentar la superfície d’oferta científica, passant dels 8.100 m2 inicials a un total de
33.700 m2 a l’actualitat.
CosmoCaixa ofereix una oferta museogràfica permanent que inclou una selecció de
fragments de realitat: experiments, objectes, animals, plantes, etc.
Les exposicions temporals aborden des de temes de gran actualitat fins a temes de caràcter social. Per a cada exposició es
dissenya un programa d’activitats específic, visites guiades, cicles de conferències, debats, etc.
Es pot gaudir de les activitats programades adreçades a un públic de totes les edats. Activitats familiars al Toca, toca!, i activitats
per als més menuts al Planetari Bombolla, Clik i Flash. El Planetari Digital ofereix una programació adreçada a un públic de totes
les edats, que durant l’any 2012 va incorporar la tecnologia 3D estèreo més moderna i d’avantguarda en l’àmbit europeu i
mundial.
També ofereix una àmplia programació pròpia d'activitats educatives i de divulgació científica adreçada a tots els públics: cursos,
conferències, jornades, tallers, etc., i acull activitats organitzades en col·laboració amb altres institucions. Tota la programació de
les nostres activitats es pot consultar al nostre web.
CosmoCaixa és una porta oberta al món de la ciència per a totes les persones que senten la inquietud de conèixer, d’entendre,
per a tots aquells que mai han deixat de preguntar-se el perquè de les coses.

EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
EL BOSC INUNDAT
El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de CosmoCaixa està basat en
la norma ISO 14001 i el Reglament Europeu EMAS III, mitjançant el
qual es permet a les empreses adherir-se amb caràcter voluntari a
un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental.
L’abast del SGA inclou la “gestió de l’activitat museística i la gestió i
manteniment de les instal·lacions”.
Es tracta d’un sistema de millora continua que s’implementa en la
gestió global de CosmoCaixa. A partir de la nostra política
ambiental, es duu a terme un anàlisi dels aspectes ambientals
relacionats amb l’activitat pròpia del museu (consums d’energia,
aigua, paper, productes químics, etc.) i amb els dels seus visitants,
usuaris i proveïdors; i s'estableixen uns objectius per tal de reduir
l'impacte de l'activitat. Així mateix, es realitza un seguiment que
periòdicament supervisa el bon funcionament del sistema.

És la rèplica exacta d'un tros de bosc inundat de la
selva amazònica brasilera de més de 1.000 m² on
s’observa no solament la part inundada, sinó també
la seva relació amb terra ferma, la visió subterrània i
l’aèria, i tot això integrat amb la flora i la fauna
específiques de la zona. L'equip del Museu de la
Ciència es va traslladar expressament a Pará, al
Brasil, per fer motlles i reproduccions fidels dels seus
grans arbres. Hi ha incorporat fins a 100 espècies
vegetals autòctones i a més, caimans, capibares,
ocells del sol, anacondes, formigues talladores de
fulles, granotes verinoses, etc.

La persona Responsable de Medi Ambient és el Sr. Lluís Noguera,
Director de CosmoCaixa. S’ha creat així mateix un Comitè de Medi
Ambient format pels Caps de Departament, i coordinat pel Sr.
Antoni Albamonte, que es reuneix dos cops l’any per tractar temes

Pàgina 5 de 23

relacionats amb el comportament ambiental del Museu. CosmoCaixa compta amb una plantilla pròpia per dur a terme totes les
tasques de gestió i administració del Museu, i de serveis externs per al manteniment de les instal·lacions, neteja, conducció
d’activitats i venda d’entrades, entre d’altres.
ALTRES DADES D’INTERÈS:
Nom: COSMOCAIXA Barcelona
Adreça: Isaac Newton, 26 – 08022 - Barcelona
Telèfon / Fax: 93 212 60 50 / 93 253 74 73
NIF: G-58899998 (Fundació Bancària “la Caixa”)
E-mail: aalbamonte@fundaciolacaixa.es
Web: https://obrasocial.lacaixa.es
CCAE 09: 9102 - Activitats de museus
NACE 09: 9102 - Activities of museums
Registre EMAS: ES-CAT-000312
Responsable del sistema de gestió ambiental:
Lluís Noguera (Director)

Les responsabilitats relacionades amb el Sistema de Gestió Ambiental es resumeixen en el següent organigrama:
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Acompliment de la normativa ambiental
El museu realitza un seguiment de la legislació mediambiental aplicable per
garantir el seu acompliment. A més, actualitza i avalua els requisits legals que li
apliquen periòdicament.




El museu disposa de llicència ambiental per l’edifici, l’aparcament i el
restaurant. L’inici dels controls periòdics es fixa pel 2015.
Es compta amb empreses de manteniment externes per a les
instal·lacions d’edifici i museogràfiques. Es duen a terme revisions
periòdiques reglamentàries i els manteniments planificats dels seus
equips. Concretament, al 2014:

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
L’any 2006, CosmoCaixa va rebre el premi al
“Millor Museu Europeu de l’Any”, que atorga
el Fòrum Europeu de Museus, sota els auspicis
del Consell d’Europa,

“pel seu esperit

innovador, la seva creativitat i la seva bellesa”.
CosmoCaixa es perfila com un dels centres de
divulgació científica més moderns d’Europa en



o

Revisió del sistema de climatització: 10/01/2014

o

Revisió d’Alta Tensió: 17/03/2014

o

Revisió de la instal·lació de baixa tensió: 19/05/2014

o

Revisió dels aparells a pressió: 06/10/2014

o

Revisió dels aparells elevadors: 26/05/2014

o

Revisió del dipòsit de gasoil: 18/06/2014

o

Controls analítics mensuals de presència de legionel·la, així com la desinfecció anual.

el seu gènere.

Es disposa de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada per l’Entitat Metropolitana fins 2016. S’està
exempt de la presentació de la DUCA.
Es realitzen les analítiques corresponents als tres punts d’abocament amb una periodicitat semestral. L’any 2014 es va
realitzar l’analítica del primer semestre en data 24/02/2014, i la del segon semestre en data 23/09/2014. Totes dues
analítiques van donar resultats favorables, estant tots els paràmetres analitzats per sota dels límits màxims legals
permesos.



Es disposa de codi de productor de residus però, en generar menys de 10 tones de residus especials a l‘any, s’està
exempt de realitzar la Declaració Anual de Residus i l’Estudi de Minimització de Residus Perillosos.



Pel que fa a la legislació relativa a les pràctiques amb animals, el Museu té contractada una empresa externa que
s’encarrega de portar al dia la seva cura i documentació. El Museu disposa de número de registre de Nucli Zoològic B2500510. També es disposa de tota la documentació dels animals: historials veterinaris, documents de cessió d’animals,
permisos de tinença, exhibició i captura d’animals, pòlissa de responsabilitat civil, etc.

Formació i sensibilització de les parts interessades
Formació i sensibilització dels treballadors
La formació i sensibilització ambiental del personal del Museu és un aspecte clau per a l’èxit del sistema de gestió ambiental.
CosmoCaixa duu a terme diverses accions per a la formació i sensibilització ambiental dels seus treballadors.
Durant l’any 2014 s’han realitzat les acciones formatives que hi havia planificades, així com la formació prevista per a les noves
incorporacions.
La Declaració Ambiental de CosmoCaixa està disponible a la intranet de la Fundació Bancària” la Caixa”, per a tots el
treballadors.
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Aquest any 2014 s’ha mantingut l’enviament de correus electrònics periòdics (entre bimensuals i semestrals, segons les
necessitats) que tenen l’objectiu d’informar, sensibilitzar i implicar al personal de CosmoCaixa en el sistema de gestió ambiental.
En aquests correus es transmet informació clara i entenedora sobre el comportament ambiental del Museu.
Pel que fa als treballadors d’empreses externes, al 2014 s’ha realitzat una formació específica als responsables de les empreses
que per la seva activitat poden tenir una major afectació ambiental sobre gestió de residus i recollida selectiva a les instal·lacions
del Museu, amb la intenció que aquests informin als seus treballadors. També s’ha reforçat puntualment al personal de les
empreses externes la sistemàtica de recollida selectiva de residus que hi ha implantada.

Sensibilització del públic
La sensibilització del públic és essencial en el sistema per tal de donar-lo a conèixer. Cal tenir present que l’exposició permanent
del museu permet realitzar un viatge apassionant per l’evolució de la matèria i la vida al nostre planeta, a través d’experiments,
peces reals i éssers vius. Punt culminant d’aquesta exposició és el bosc inundat, un espai de 1.000 m2 de selva amazònica en el
que es poden observar els animals i les plantes que hi habiten, i que permet prendre consciència de la complexitat i la fragilitats
dels ecosistemes naturals.
Entre les accions divulgatives que s’han realitzat durant el 2014 podem citar:
 Blog CosmoCaixa, com a espai d’informació i debat sobre investigació i innovació responsable.
 Activitat permanent de sensibilització ambiental “Toca, toca!”
 Exposició temporal “Mediterrani”, amb una clara orientació pedagògica, però focalitzant-se en gran mesura en els aspectes
relacionats amb la seva sostenibilitat i en l’afectació que l’activitat humana està tenint en aquest mar.
o

Joc de pistes: “Tot explorant el nostre mar Mediterrani”

o

Espectacle de titelles: “En un racó del Mediterrani”

o

Concurs de fotografia: “La teva mirada al Mediterrani”

 Ecotendències CosmoCaixa: “La Mediterrània: un ecosistema vulnerable”
 Ecotendències CosmoCaixa: “Els ecosistemes naturals: un recurs econòmic?”
 Celebració del “Dia Mundial del Medi Ambient” amb les activitats especials:
o

Embarca’t en un submarí i descobreix el mar!

o

Boscos marins

o

Què s’amaga dins el gel àrtic?

 Celebració del Dia Mundial de la Meteorologia
o

Xerrada participativa: “El canvi climàtic des de dins de casa”

 Amb motiu de les celebracions de Pasqua, espectacle “En un racó del Mediterrani...”, per conscienciar sobre els perills que
amenacen el Mediterrani i els canvis que caldria fer per tal de protegir-lo.
 Cafè tertúlia – converses per a la gent gran: “Menys productes químics a casa”.
 Seu de la XIV Trobada de Professorat de Ciències de la Terra i el Medi Ambient de Batxillerat: L’aigua, un recurs essencial però
escàs.
o

El cicle de l’aigua, disponibilitat d’aigua dolça i distribució: els grans reptes de l’aigua al segle XXI.

o

L’aigua: un mar de contradiccions.

o

La nostra petjada hídrica.

 Taller: “Què s’amaga dins del gel àrtic?”
A més, es disposa de la política ambiental aprovada per l’actual Direcció en la recepció del museu, per al coneixement de tots els
visitants. Estan penjades a la Web les declaracions ambientals des del 2009 fins al 2012.
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Identificació i avaluació dels aspectes ambientals significatius
CosmoCaixa realitza cada any una identificació de tots els aspectes ambientals que estan relacionats directament amb la seva
activitat i amb l’activitat de tercers que influeixin en l’activitat del centre. Anualment es realitza una avaluació per a conèixer
quins d’ells són significatius i poder actuar així sobre el seu impacte. Per aquesta avaluació s’utilitza un mètode matemàtic basat
en tres paràmetres: Magnitud, Freqüència i Severitat per als aspectes en situacions normals, i altres tres: Probabilitat, Capacitat i
Severitat, per a les situacions d’emergència. Els aspectes ambientals avaluats com significatius per a l’any 2014 i pels quals es van
prendre mesures preventives i/o correctives són els següents:
Vector

Aspecte Significatiu
ASPECTES DIRECTES EN SITUACIÓ NORMAL

Impacte ambiental
(*)

Aigua

Consum d'aigua de reg de la plaça – Objectiu 2

Consum de recursos naturals

Residus

Absorbents i filtres contaminats (manteniment)

Consum de recursos i contaminació

Material

Consum de lluminàries (Manteniment edifici)

Consum de recursos i contaminació

(*)

No s’ha avaluat com a significatiu cap aspecte indirecte de l’activitat del museu, ni cap aspecte derivat de situacions d’emergència.

Pel que fa a aquests aspectes, el museu porta a terme un control periòdic del consum de recursos naturals i de materials per al
manteniment i neteja de les seves instal·lacions, així com dels residus generats tant pel personal intern com per les empreses
externes, i fa un esforç continuat per tal que tothom conegui l’impacte que suposa.
L’any 2014 s’ha continuat fent un esforç per tal que cada un dels aspectes ambientals significatius tinguin un objectiu o una acció
de millora associat, de forma que això ens permeti reduir la seva significança. Per a la resta d’aspectes, tot i no ser significatius,
CosmoCaixa disposa de tots els mitjans de control, per tant, no s’ha considerat la planificació de cap objectiu al respecte.
Tot i això, la significança d’aquests aspectes s’explica, en el cas del consum d’aigua de reg, perquè va haver una fuita important
en el sistema de reg de la plaça. En el cas dels residus d’absorbents, es tracta d’un augment puntual que no pot associar-se a cap
causa concreta i, en el cas del consum de lluminàries, l’augment està clarament associat a la tendència establerta d’anar
substituint gradualment les lluminàries actuals per altres de tecnologia LED, de menor consum i major vida mitja.
Per aquest motiu no es van planificar objectius o accions de millora associats als dos darrers aspectes ambientals avaluats com a
significatius.
En el següent apartat es detallen les accions planificades i portades a terme per al seu control, en el Programa Ambiental del
2014.

Programa ambiental
En el primer trimestre del 2014 es va elaborar un Programa Ambiental per CosmoCaixa. A continuació es presenta el seguiment
del programa ambiental al llarg de l’any.

OBJECTIU 1: Disminució del consum total d’energia elèctrica en un 1% respecte l’any 2013
ASSOLIT
Fites proposades:


Inici d’un període de proves per a la monitorització del consum elèctric. Fita a realitzar en continu, realitzada al llarg
de tot l’any.



Tancament del sistema de bombes d’aire condicionat en horari nocturn. Inici d’un període de proves per a la
monitorització del consum elèctric  Fita a realitzar en continu, iniciat al mes de maig.
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Canvi de la il·luminació de l’espai Click i Flash  Realitzat al mes de gener.



Canvi dels focus de baix consum del hall de entrada per LEDs.  Realitzat al mes de maig.



Campanya de bones pràctiques ambientals que incideixi en el consum d’energia elèctrica.  Comunicació a tot el
personal d’un recull de bones pràctiques ambientals en el mes de setembre.

Indicador: El principal indicador utilitzat ha estat el de consum elèctric en kWh.
Valor de referència: 9.652.211 kWh al 2013  Valor a assolir: 9.555.689 kWh
Resultat de l’objectiu:
Consum total d’energia elèctrica al 2013: 9.652.211 kWh
Consum total d’energia elèctrica al 2014: 8.613.520 kWh
Evolució: -10,44%

OBJECTIU 2: Disminució del consum total d’aigua en un 1% respecte l’any 2013
ASSOLIT
Fites proposades:


Utilització d’aigua recuperada per al reg de la plaça.  Fita a realitzar en continu, iniciat al mes de març.



Canvi del sistema de reg del bosc inundat: instal·lació d’un sistema de micro-goteig al terra.  Realitzat al mes de
setembre.



Campanya de bones pràctiques dirigida als treballadors que incideixi en l’estalvi en el consum d’aigua  Comunicació a
tot el personal d’un recull de bones pràctiques ambientals en el mes de setembre.



Campanya de bones pràctiques dirigida als visitants (grups) pel que fa a l’estalvi en el consum d’aigua  Fita a realitzar
en continu, realitzada al llarg de tot l’any.

Indicador: El principal indicador utilitzat ha estat el de consum d’aigua en m3.
Valor de referència: 26.040 m3 al 2013  Valor a assolir: 25.780 m3
Resultat de l’objectiu:
Consum total d’aigua al 2013: 26.040 m3
Consum total d’aigua al 2014: 23.687 m3
Evolució: -9,04%

ACCIONS DE MILLORA
MILLORA 1: Millora del control del consum de paper a les oficines. DESCARTAT


Es descarta l’acció de millora, ja que es considera inviable implantar un registre de consum de paper que permeti
quantificar-ne el consum enlloc de les compres.

MILLORA 2: Establiment d’una correlació entre el consum d’energia elèctrica i les condicions ambientals exteriors del museu.
REALITZAT


S’obtenen les dades climatològiques de temperatura i precipitació de l’Observatori Fabra, que per ubicació es
consideren vàlides per al museu.



El comportament del consum energètic del museu mostra una correlació amb les dades de temperatura, fet que
corrobora que el principal consum energètic és atribuïble a la climatització de l’edifici.
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MILLORA 3: Millora de la recollida selectiva de residus en la cafeteria. EN PROCÉS


S’aprova en el Comitè de Medi Ambient i s’encarrega a l’empresa mantenidora de l’edifici que busqui elements per a la
recollida selectiva en la zona de cafeteria que no entrin en conflicte amb l’edifici modernista en el que està ubicada.

MILLORA 4: Millora de la comunicació ambiental a través de les e-agendes i dels díptics que es lliuren als visitants. EN PROCÉS


Aquesta acció queda aturada al 2014 pel canvi de persona responsable, i es preveu reprendre-la al 2015.

Tot i que les millores proposades no s'han realitzat íntegrament, durant el 2014 se’n va assolir una de les quatre proposades, i
dues més estan en procés.
Per al 2015 es preveu donar continuïtat als objectius treballats durant el 2014, doncs el consum d’aigua i el d’energia són dos
aspectes ambientals molt importants al CosmoCaixa. Així doncs, els objectius es defineixen inicialment com:


Disminució del consum total d’energia elèctrica en un 3% respecte l’any 2014



Disminució del consum total d’aigua en un 2% respecte l’any 2014



Implantació de 3 accions de comunicació sobre el sistema de gestió ambiental del museu

Per altra banda, es plantegen també accions de millora relacionades amb:


La millora de la recollida selectiva de residus en la cafeteria.



La millora de la comunicació del sistema de gestió ambiental.

INDICADORS DE COMPORTAMENT AMBIENTAL
CosmoCaixa duu a terme un control periòdic dels aspectes ambientals més importants relacionats amb la seva activitat. Per al
control de l’evolució d’aquests aspectes s’utilitzen indicadors, que donen una informació que pot ser comparada entre diferents
períodes de temps. Els indicadors ambientals es calculen sobre la base del nombre de visitants, treballadors, menús servits al
Restaurant i metres quadrats ocupats.
L'evolució al 2014 respecte els anys anteriors ha estat la següent:

2010

2011

2012

2013

2014

Mitjana històrica
(2010 – 2013)

Variació vs.
2013

779.931,67

+3,18%

Variació vs.
mitjana
històrica
-3,21%

Nombre de visitants

721.337 830.282 788.176 716.877 739.656

Nombre de menús

49.637

36.771

38.097

45.610

50.496

41.501,67

+10,71%

+18,73%

170

168

162

163

136

166,67

-16,56%

-18,40%

Nombre de treballadors

Com pot observar-se, el nombre de visitants ha patit un lleuger augment del +3,18% respecte l’any anterior, tot i que respecte la
mitjana històrica ha patit una reducció, mentre que el nombre de menús servits en el restaurant ha augmentat de forma
significativa, en un +10,71% respecte el 2013 i del +18,73% respecte la mitjana històrica. Pel que fa al nombre de treballadors,
aquest ha disminuït tant respecte l’any anterior com respecte la mitjana històrica.
Pel que fa al nombre de treballadors, comentar que aquest any 2014 s’ha modificat la manera en que es comptabilitzen les
persones que treballen al museu. Fins aquest any, es prenia com a vàlid el nombre total de persones, tant si eren treballadors
propis com externs, i si estaven a temps complert o a temps parcial. Ara bé, com aquest nombre no era significatiu de les
persones que estan físicament a les instal·lacions i que, per tant, estan directament relacionades amb el aspectes ambientals,
s’ha decidit aplicar un factor de correcció de 0,8. Així doncs, al 2014 el nombre de treballadors ha estat de 136 (158 persones x
0,8). Per aquesta raó, la variació respecte l’any anterior i respecte la mitjana històrica no és significativa.
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Consum d’aigua
CosmoCaixa utilitza aigua per les activitats pròpies del museu (instal·lació del bosc inundat, tallers, etc.), per la neteja, els
lavabos i serveis de les instal·lacions, així com per la restauració. A més, també s’utilitza aigua per al rec de les zones verdes, com
la Plaça de la Ciència i el Jardí Mediterrani. Com a tret destacable, cal esmentar que l’aigua del bosc inundat ha de ser
osmotitzada per tal de que no sigui agressiva pels animals.
El control del consum d'aigua s'està duent a terme a partir de les lectures realitzades per l'empresa mantenidora de l’edifici. Es
diferencien els següents consums:


Cuina del restaurant (comptador)



Bosc inundat (comptador)



Reg de la plaça (comptador)



Reg mediterrani (comptador)



Consum de l'edifici (es calcula sobre la base dels consums diferenciats i el consum total del museu per factura)



Consum total del museu (factura)

Les dades d'aigua més important es resumeixen en la següent taula:

2010
Consum total

m3

2011

2012

2013

2014

20.877 25.740 27.026 26.040 23.687

Consum edifici
m3
11.533 14.088 14.999 12.580
3
Consum restaurant
m
1.614 1.442 1.106
1.022
Consum bosc
m3
4.615 5.831 6.630 6.386
Consum plaça
m3
3.269 4.405 4.260 6.041
Consum Mediterrani
m3
8
5
31
11
Consum edifici per visitant
m3/visitant 0,016 0,017 0,019 0,018
Consum total per superfície
m3/m2
0,619 0,764 0,802 0,773
3
Consum restaurant per menú m /menú 0,033 0,039 0,029 0,022

15.042
1.037
5.400
2.200
8
0,020
0,703
0,021

Mitjana
històrica
(2010 – 2013)
24.920,75
13.300,00
1.296,00
5.865,50
4.493,75
13,75
0,02
0,74
0,03

El consum d'aigua i la seva evolució es reparteix de la forma que podem veure en el següent gràfic:

El consum d'aigua es reparteix de la forma que podem veure en el gràfic.
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Variació vs.
2013

Variació vs.
mitjana

-9,04

-4,95

+19,57
+1,47%
-15,44%
-63,58%
-27,27%
+0,02%
+0,74%
+0,03%

+13,10
-19,98%
-7,94%
-51,04%
-41,82%
+16,99%
-4,95%
-38,86%

Es pot observar com el consum d’aigua total ha patit una disminució en el 2014 del -9,04% respecte el 2013, consolidant-se així el
reducció que es va iniciar en el 2013. A aquesta disminució ha contribuït la reducció del consum d’aigua en tots els sectors,
excepte en el consum de l’edifici i del restaurant. L’augment de consum de l’edifici està en línia amb l’augment de visitants,
mentre que l’augment de consum d’aigua al restaurant està lligat amb l’activitat del restaurant i, pe tant, amb el nombre de
menús servits, que també ha augmentat al 2014.
Per tant, en aquest resultat es reflexa les millores implantades, especialment pel que fa a conscienciació i sensibilització del
personal i dels visitants pel que fa a l’ús i consum de l’aigua.
Es mostra a continuació el seguiment dels consums per sectors:
Edifici:
El consum d’aigua de l’edifici ha augmentat, tant en valor absolut
com pel que fa a l’indicador de consum d’aigua per visitant. Aquest
indicador és adequat per al seguiment i control d’aquest consum
específic, ja que el nombre de visitants que hi ha al museu mostra
una relació directa amb el volum d’aigua consumit (ús de serveis).

Bosc inundat:
Pel que fa al bosc inundat, el consum d’aigua mostra una reducció
significativa. En aquest cas, no s’ha identificat un indicador adequat
que ens permeti ajustar el seguiment. Al 2013 es va decidir eliminar
l’indicador de m3/visitant, ja que el nombre de visitants no manté
cap relació amb el consum d’aigua al bosc. Al 2015 es treballarà per
analitzar la relació del consum al bosc amb altres paràmetres.
Inicialment, es preveu que estigui relacionat amb les tasques de
manteniment i neteja del bosc, així com amb el nombre d’espècies
animals que hi viuen i la seva tipologia.
Restaurant:
El consum d’aigua al restaurant ha augmentat en valor absolut,
mentre que es detecta una lleugera disminució pel que fa a
l’indicador de m3/menú servit. Aquest comportament s’explica per
l’activitat de restaurant, que ha patit un augment destacat en el
nombre de menús servits. En aquest cas, l’indicador es considera
adequat, ja que es considera que consum d’aigua al restaurant està
directament relacionat amb l’activitat de la cuina i, per tant, amb el
nombre de menús servits.
Reg de la plaça:
Pel que fa al rec de la plaça, i de la mateixa manera que en el cas
del consum d’aigua al bosc inundat, hem eliminat l’indicador de
m3/visitant, ja que no manté cap relació amb aquest consum
d’aigua. En principi aquest consum està directament relacionat
amb la climatologia de la zona i, més concretament, amb les
precipitacions.
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La reducció tan significativa respecte l’any passat ha estat deguda a que en el 2014 s’ha re emprés el consum d’aigua recuperada
per al reg, i a que al 2013 es va produir una fuita que va fer que aquest consum fos desmesuradament elevat.
Reg Mediterrani:
Pel que fa al rec mediterrani, tampoc tenim un indicador
associat tot i que, com en el cas del consum d’aigua per al reg
de la plaça, s’estima que aquest està directament relacionat
amb la climatologia (precipitació). En aquest cas, el consum
ha disminuït, tot i que, de tots els consums identificats, aquest
és el que té menor entitat sobre el total.

Consum d’energia
CosmoCaixa utilitza tres tipus de fonts d’energia: energia elèctrica, gas natural i combustible, tot i que les dues darreres
s’utilitzen per al consum del restaurant en el cas del gas, i per fer funcionar el generador en condicions d’aturada d’emergència
en el cas del combustible, en el cas del gasoil.
Consum d’energia elèctrica
El consum d'electricitat és controlat mensualment pel personal de manteniment i per les factures de la companyia
subministradora. Es distingeixen tres consums:


Edifici (calculat sobre la base de la factura)



Consum de la cuina (comptador)



Consum total de museu (factura)

Les dades d'energia més importants es resumeixen en la següent taula:

Consum restaurant

MWh

253,000

256,191

259,838

255,410

256,109

Mitjana
històrica
(2010 –
2013)
256,34

Consum edifici

MWh

9.420,287

9.749,45

9.690,05

9.396,801

8.357,411

9.564,147

-11,06%

Consum total

MWh

9.673,287

10.005,64
0,0069
0,289
0,297

9.949,89
0,0068
0,287
0,295

9.652,211

8.613,520

9.820,26

-10,44%

-12,29%

0,0056

0,0051

0,0061

-8,93%

-16,39%

0,279

0,248

0,283

-11,11%

-12,37%

0,286

0,255

0,291

-10,84%

-12,37%

Consum restaurant per menú MWh/menú

2010

2011

2012

2013

2014

0,0051

Consum edifici per superfície

MWh/ m2

0,279

Consum total per superfície

MWh/m2

0,287

Variació
vs. 2013

Variació
vs.
mitjana

+0,50%

+0,23%
-12,61%

En línies generals, el consum elèctric total ha baixat l’any 2014 en un -10,44% respecte l’any anterior, i en un -12,29% respecte la
mitjana històrica.
Pel que fa a l’indicador, aquest el tenim establert respecte la superfície de l’edifici, ja que el consum elèctric no depèn del
nombre de visitants, sinó de la superfície a il·luminar i a climatitzar, així com del nombre d’hores de funcionament de les
instal·lacions. Així doncs, el comportament de l’indicador és semblant al del valor absolut, ja que la superfície no ha canviat.
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El restaurant si que ha mostrat al 2014 un augment en el consum d’electricitat. Com en el cas del consum d’aigua, aquest és
atribuïble a l’augment de menús servits durant el 2014.

Així doncs, el consum elèctric mostra una reducció que ja es va iniciar al 2012. Al 2015 es preveu disposar de dades del sistema de
monitorització instal·lat, el que ens permetrà establir indicadors més específics i obtenir informació més útil de cara a establir
mesures de reducció del consum.
Pel que fa al consum elèctric de la cuina, veiem en el gràfic com ha augmentat respecte l’any anterior en un +0,50%. Per contra,
pel que fa a l’indicador de consum per nombre de menús servits en el restaurant, aquest s’ha reduït, ja que hi ha hagut un
augment en el nombre de menús servits.

Consum de combustible
El gasoil es consumit únicament en condicions anormals de funcionament, per assortir el grup electrogen, cosa que només passa
quan es genera una situació de manca de subministrament elèctric o per les tasques pròpies de manteniment del grup. El
consum de gasoil és controlat periòdicament pel personal de manteniment. Durant els darrers anys s'ha anat reduint, ja que
només es recarrega el que s'ha consumit.
El consum dels darrers anys és el següent:
2010 2011
Consum combustible

Litres

160

0

2012

2013

2014

2.840 4.870

2.380

Mitjana històrica
(2010 – 2013)
1.967,50

Variació vs.
2013
-51,13%

Variació vs.
mitjana
+20,97%

El control del consum de gasoil s’està realitzant en base a les compres, pel que la informació de la que disposem és irregular,
doncs no es realitzen compres de gasoil anualment. Per altra banda, després de considerar amb l’empresa mantenidora de
l’edifici sobre la possibilitat de modificar el control i seguiment d’aquest aspecte, hem conclòs que no és viable fer un control en
base a les hores de funcionament del grup. Així doncs, mantindrem el sistema actual mentre no hi hagi un canvi d’equip.
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Consum de gas
El gas natural s'utilitza tan sols per la cuina del restaurant. CosmoCaixa en porta el control del consum en base a lectures del
comptador. Les dades de gas més importants es resumeixen en la següent taula:
Mitjana històrica
(2010 – 2013)

3.865

3.727

4235,33

-3,57%

Variació
vs.
mitjana
-12,00%

0,085

0,074

0,107

-12,94%

-30,84%

2011

2012

2013

m3

---

m /menú

---

4.685
0,127

4.156
0,109

Consum
Consum per menú

2014

2010

3

Variació vs.
2013

Tant el consum de gas com els seus indicadors han disminuït respecte l'any passat i respecte la mitjana històrica, tot i que el
nombre de menús servits ha augmentat. Després de parlar amb el responsable de la cuina no hem pogut identificar una causa
concreta que expliqui aquest comportament, pel que estimem que ha estat degut al tipus de plats servits, que han requerit una
menor elaboració.
En aquest cas concret, la mitjana històrica la iniciem a l’any 2011, ja que fins al 2010 portàvem el control en KWh, però a partir de
llavors, com les factures de gas no eren fiables, hem passat a controlar el gas a partir de les lectures del comptador, en m3.

Energies renovables
El museu no disposa de cap instal·lació de fonts d’energia renovable.

Eficiència energètica
El consum total d’energia del CosmoCaixa al 2014 ha estat:
2014

Indicador

2013

Indicador

Energia elèctrica total (MWh)
8.613,520 63,33 MWh/treb. 9.652,211 59,21 MWh/treb.
Gas natural (MWh)
50,949 0,374 MWh/treb. 52,835
0,324 MWh/treb.
Gasoil (MWh)
26,238
0,192 MWh/treb. 53,689 0,329 MWh/treb.
TOTAL
8.690,70 63,90 MWh/treb. 9.758,73 59,87 MWh/treb.
Factors de conversió utilitzats (Font: Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, IDAE):
Gas Natural: 910 m3 = 12,44 MWh
Gasoil: 1.181 Litres = 13,02 MWh

Variació
interanual
-10,44%
-3,57%
-51,13%
-10,94%

Generació de residus
L'activitat diària de CosmoCaixa genera una quantitat de residus destacable. Durant el 2014 s’ha continuat reforçant la
segregació dels residus generats, la seva identificació i etiquetatge, i s’ha realitzat un esforç destacable en el control de la
recollida selectiva, especialment per part de les empreses externes que treballen en les instal·lacions del museu.
A banda dels residus propis de l’activitat del museu, també es controla la gestió dels residus d'olis de cuina que es generen en el
restaurant i se li demana a l’empresa gestora del bar restaurant l'albarà de la seva recollida.
A més també s'exigeix a les empreses subcontractades una correcta segregació dels residus especials que produeixen, com són
els olis minerals, envasos buits de productes químics, fluorescents, etc., i per als quals es destina una zona específica
d’emmagatzematge.
El seguiment i control dels residus generats anualment es fa en el Llibre de residus, on es registren totes les sortides de residus i
observacions.
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Les dades de residus més importants es resumeixen en la següent taula:
2014
Residus banals (*)
Paper i cartró (*)
Envasos (*)
Vidre (*)
Residus voluminosos
Tòners
Piles
Fluorescents
Absorbents contaminats
Productes químics
Aerosols
Olis vegetals
Animals morts

Indicador

2013

Indicador

Variació
interanual
+10,42%

tones

143,14

1,9E-4 T/vis.

129,63

1,8E-4 T/vis.

tones

36,42

4,9E-5 T/vis.

35,16

4,9E-5 T/vis.

+3,58%
+45,81%

4,1E-6 T/vis.

17,90
1,00

2,5E-5 T/vis.

tones

26,10
3,00

3,5E-5 T/vis.

1,4E-6 T/vis.

+200,00%

tones

9,40

1,3E-5 T/vis.

13,87

1,9E-5 T/vis.

-32,23%

tones

0,065

0,0004 T/treb.

0,03

0,0002 T/treb.

+116,67%

tones

0,010

6,3E-5 T/treb.

0,057

3,1E-4 T/treb.

-80,00%

tones

0,0

---

0,0

---

---

tones

0,0

---

0,120

0,001 T/treb.

---

tones

0,17

0,001 T/treb.

0,768

0,005 T/treb.

-77,86%

tones

tones

0,0

---

0,012

7,4E-5 T/treb.

-100,00%

tones

0,805

1,6E-5 m3/menú

0,2

4,4E-6 m3/menú

+302,50%

unitats

0,140

6,2E-5 T/nº esp.

0,00

---

---

(*) Les dades de pes d’aquests residus assimilables a urbans són una estimació que ens facilita el gestor de residus en base al
nombre de contenidors plens retirats i el seu volum. Concretament: Banals (125 kgTm3); Paper i cartró (60 kg/m3); Plàstic (100
kg/m3); Vidre (1.000 kg/m3). - vis. = visitant / treb. = treballador / nº esp. = número d’espècies
En general, esmentar:


Residus banals, de paper i cartró, envasos i vidre: han augmentat, en línia amb l’augment de visitants i de l’activitat del
museu i del restaurant.



Residus voluminosos: aquests són els residus generats en les neteges de magatzems i en el muntatge/desmuntatge
d’exposicions. En general han disminuït perquè s’està tendint a aprofitar el material per altres activitats i exposicions.



Tòners: es tracta d’un augment puntual, probablement degut a que s’han gestionat tòners que es van generar a finals
del 2013, doncs el consum de tòners ha patit una disminució.



Piles: ha disminuït, en línia amb la tendència a utilitzar cada vegada menys piles i més bateries recarregables.



Fluorescents: s’han deixat de gestionar residus de fluorescents, ja que se’ls emporten les empreses subministradores.



Absorbents contaminats, productes químics i aerosols: la seva generació depèn en gran part de l’activitat de
manteniment i dels tallers educatius, pel que no poden establir-se tendències específiques en aquest sentit.



Olis vegetals: es generen en el restaurant, i el seu volum depèn de la seva activitat. Com en el cas dels residus que es
generen en manteniment, és difícil estimar la causa del seu comportament, però pot venir justificat pel fet que
l’activitat de restaurant hagi augmentat.



Animals morts: es porta un registre dels animals i vegetals que cal retirar, els quals es congelen en un bagul congelador
i es retiren quan el seu volum ho justifica, fet que no succeeix amb una periodicitat determinada.

En línies generals, la generació de residus ha augmentat, tant pel que fa als residus especials com als no especials.
Concretament:

Residus especials
Residus no especials

2014

Indicador

tones

1,125

tones

218,06

Variació
interanual

2013

Indicador

0,008 T/treb.

1,037

0,006 T/treb.

+8,48%

1,603 T/treb.

197,63

1,212 T/treb.

+10,33%
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Pel que fa als residus no especials o assimilables a urbans, el següent gràfic mostra la recollida selectiva i la seva evolució
respecte els anys 2012 i 2013:

Com pot observar-se, tots els residus d’aquest tipus han patit un augment. Això ha estat degut a la major activitat del museu, així
com a un major percentatge de recollida selectiva, ja que durant el 2014 s’ha realitzat una acció específica de formació sobre la
correcta gestió dels residus als treballadors, tant propis com externs.
En el cas dels residus especials, l’augment global és sobretot per l’augment de l’oli de cuina residual, a causa de la major activitat
a la cuina, doncs la resta de residus especials generats ha disminuït.

Emissions atmosfèriques
A partir de l’any 2009 CosmoCaixa calcula les emissions de CO2 equivalents al consum elèctric, de combustible i de gas natural
del museu i del restaurant. Aquest càlcul permet estimar l’impacte real en emissions de tones equivalents de CO2 a la
atmosfera

1.

CO2 per consum elèctric total
Emissions per visitant
Emissions per m2

Tones equivalents

CO2 per consum de gas
Emissions per menú
Emissions per m2

Tones equivalents

Tones equivalents /visitant
Tones equivalents /m2

Tones equivalents /menú
Tones equivalents /m2

2014
2.136,15
0,0029
0,063

2013
2.393,75
0,0033
0,071

Variació interanual
-26,23%
-12,12%
-11,27%

2014
8,04
0,00016
2,38E-4

2013
8,33
0,00018
2,47E-4

Variació interanual
-3,48%
-11,11%
-3,64%

Pel que fa a les emissions derivades del consum de gasoil, al 2014 s’han adquirit 2.380 litres els quals, en cas de consumir-se,
equivaldrien a 6,63 tones equivalents de CO2.
Així doncs, les emissions equivalents de CO2 totals derivades del consum elèctric, de gas natural i de gasoil al 2014 han estat de
2.150,82 tones.
Pel que fa a l’emissió total de GEH, pràcticament tot, el 99,32%, correspon al consum elèctric, mentre que el 0,37% correspon al
consum de gas natural del restaurant i la resta, el 0,31%, al que seria el consum de gasoil del grup electrogen.

1

Les dades són calculades utilitzant la Calculadora de GEH ( gasos de efecte hivernacle) de l’Oficina Catalana del Canvi climàtic.
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Com pot veure’s en les taules, les emissions degudes al consum elèctric s’han reduït en un -26,23%, i les emissions degudes al
consum de gas natural ho han fet en un -3,48%. Ambdues xifres estan en línia amb la tendència general del consum d’electricitat i
de gas natural.
Per altra banda, a partir del 2013 hem iniciat la comptabilització de les emissions de CO2 equivalents derivades de les emissions
fugitives dels gasos refrigerants dels equips de climatització. Les dades s’han obtingut a partir de la Guia Pràctica per al càlcul
d’emissions de gasos amb efecte Hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, tenint en compte que el gas
refrigerant que s’utilitza al museu és el R-407-C, composat per:
o

52 % de 1,1,1,2-Tetrafluoretano (HFC R-134a -CF3CH2F).

o

25 % de 1,1,1,1,2-Pentafluoretano ( HFC R-125 - CF3CHF2).

o

23 % de Difluorometano ( HFC R-32 - CF2H2).

El total d’emissions provocades per les emissions fugitives d’aquest gas es resumeix a la següent taula, tenint en compte que al
2014 ha calgut fer una recàrrega de 294 kg:
Potencial
d’escalfament
IPCC 1995

Emissions fugitives
Quilos de gas

Per quilo de gas

Total

CF3CH2F

1300

152,88

1,30

198,74

HFC-125

CF3CHF2

2800

73,5

2,80

205,8

HFC-32

CF2H2

650

67,62

0,65

43,95

Gas
refrigerant

Fórmula química

HFC-134a

Tones de CO2 equivalent derivat de les emissions fugitives de gasos refrigerants

Tones CO2 equivalent

448,49

Així doncs, les emissions equivalents de CO2 totals derivades del consum elèctric, del gas natural, del gasoil i de les emissions
fugitives al 2014 han estat de 2.599,31 tones.
Pel que fa a les emissions totals de GEH, la major part, el 88,56%, correspon al consum elèctric, mentre que el 1,90% correspon al
consum de gas natural del restaurant, el 0,50% correspon al consum de gasoil del grup electrogen i, finalment, el 9,03% correspon
a les emissions fugitives dels gasos refrigerants.
Gasos d’efecte hivernacle
Quan es parla de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ens referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb
efecte d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO 2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O),
hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF 6).

Per altra banda, el consum de gas natural i de gasoil genera emissions de NO X, SOX i PM. El museu no disposa de les dades de
generació d’aquests gasos, doncs per les seves característiques no realitza anàlisis de fums. No obstant, porta a terme les
activitats de manteniment preventiu i revisions pertinents dels equips, assegurant que aquests funcionen correctament.

Abocament d’aigües residuals
CosmoCaixa compta amb el permís d’abocament d’aigües residuals, renovat l’any 2011. Les aigües residuals abocades són
assimilables a les domèstiques, tot i així, el nostre permís d’abocament ens exigeix la realització i comunicació dels resultats de
dues analítiques a l’any en diferents punts per a comprovar que les característiques de les seves aigües compleixen amb els
límits fixats per la normativa.
Les dues analítiques realitzades el 2014 van donar resultats favorables en els tres punts d’abocament i per tots els paràmetres
analitzats. Els resultats d’aquestes analítiques són els que es mostren en la taula següent:
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Analítica en data 24/02/2014
C/ Isaac
C/ Quatre
C/ Císter
Newton (1ª)
Camins
6-10
pH
7,43
7,34
8,81
750 mg/ l
MES
<1
7
3
1500 mg/ l
DQO No Dec.
29
138
164
mg/l
DQO Decantada 32
146
172
2500 mg/l
Clorurs
78,01
127,66
85,10
6000 µs/cm
Conductivitat
567,8
762,6
1.022
mg/l
TDS
402,4
538,1
742,7
25 equitox
MI
<2
<2
<2
Nitrogen Total 90 mg/ l
27
32
47
50
mg/
l
Fòsfor Total
2,5
5
11

Analítica en data 23/09/2014
C/ Isaac
C/ Quatre
C/ Císter
Newton (1ª)
Camins
6,27
7,23
7,10
710
<1
<1
721
98
82
347
68
44
35,46
120,56
156,02
1.963
1.009
1.018
1.457
673,7
692,4
21
<2
<2
67
10
14
9
0,5
0,9

Soroll
El soroll generat per CosmoCaixa en condicions normals ve donat per la seva pròpia activitat habitual, la maquinària instal·lada i
les operacions de manteniment que s’hi desenvolupen. Al control inicial del museu es va comprovar que el nivell de soroll
d’aquest és mínim i per tant no s’han dut a terme analítiques per tal d’avaluar els nivells emesos.
No s’han registrat queixes degudes al nivell de soroll al llarg del 2014.

Consum de materials
CosmoCaixa realitza un seguiment del consum dels materials d’oficina (paper i tòners) i del consum de productes de neteja i
manteniment.
En la següent taula es mostra l’evolució en els consums del 2014 respecte el 2013:

Paper blanc
Paper reciclat
Tòners
Dissolvents
Pintures, laques, etc.
Productes neteja
Lluminàries edifici
Paper blanc/treballador
Paper reciclat/treballador
Tòners/treballador
Dissolvents/treballador
Pintures/treballador
Productes neteja/treballador
Lluminàries/visitant

2014

2013

Variació
interanual

0,187

0,286

-34,78%

Tones

0,661

0,835

-20,90%

Tones

0,065

0,075

-13,33%

Litres

225

75

+200,00%

Tones

2,302

2,437

-5,54%

Litres

2.298

1.710

+35,14%

Unitats

1.947

2.288

-14,90%

T/treballador

0,0013

0,0017

-23,53%

T/treballador

0,0048

0,0051

-5,88%

T/treballador

4,77E-4 4,60E-4

+3,69%

Tones

L/treballador

1,54

0,46

T/treballador

0,016

0,014

+234,78%
+14,28%

L/treballador

14,54

10,43

+39,40%

Uts./visitant

0,0026

0,0032

-18,75%

Alguns comentaris a fer:


Paper blanc / Paper reciclat: al 2014 ha disminuït el seu consum de manera destacable, tant pel que fa al valor absolut
com a l’indicador. En general, aquesta reducció pot ser deguda a que al 2013 hi ha haver un consum elevat, però també
cal destacar que en el 2014 es va incidir en la sensibilització dels treballadors pel que fa a les bones pràctiques
ambientals a les oficines.
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Al 2015 seria interesant analitzar la sistemàtica seguida en les compres i comandes de paper per tal de: prioritzar l’ús de
paper reciclat per damunt del blanc, aplicar criteris de compra verda en tots els tipus de paper i ajustar les comandes a
les necessitats reals.


Tòners: també en aquest cas hi ha hagut una reducció en el consum, tot i que l’indicador mostra un augment degut a
l’efecte que ha tingut la forma en que hem comptabilitzat el nombre de treballadors. En general, el seu consum ha
estat en línia amb el comportament del consum de paper. Cal recordar que es prioritza la realització de les tasques
administratives i les comunicacions per via digital.



Lluminàries, dissolvents, pintures, laques, etc.: es tracta de materials propis de les activitats de manteniment, pel que el
seu consum respon estrictament a necessitats de l’edifici. Tot i així, es comunica a les empreses que les utilitzen les
pràctiques de compra verda que seia interessant aplicar en la selecció dels productes. No s’ha pogut identificar cap
acció o comportament específic que justifiqui l’augment tan destacat en el consum de dissolvents.



Productes de neteja: el seu consum ha augmentat respecte el període anterior, però no hi ha hagut cap canvi específic
que expliqui aquest comportament, pel que s’incidirà en el seguiment d’aquest aspecte al llarg del 2015.

Biodiversitat
CosmoCaixa està situat sobre sòl urbà, ocupant una superfície de 33.700 m2, a la falda de la muntanya del Tibidabo, i a l’inici del
Parc Natural de Collserola, del qual està separat per una via important de circulació de trànsit rodat, la Ronda de Dalt de
Barcelona. La zona del parc més propera al museu està formada per comunitats ruderals de terra baixa (bardisses i esbarzers)
que alternen amb arbredes o matollars d’espècies exòtiques introduïdes a causa de la important presència de jardins de cases
particulars.
Per altra banda, i per al desenvolupament de la seva activitat museística, CosmoCaixa disposa d’una important diversitat
d’espècies vegetals i animals. L’any 2014, el nombre d’espècies va ser de 275, de les quals la major part es trobaven en les
instal·lacions del bosc inundat i de l’exposició permanent, mentre que les altres estaven entre l’activitat “Toca-Toca” i en
reserva/quarantena.

Situacions d’emergència
Pel que fa a les mesures de seguretat, CosmoCaixa compta amb els extintors i hidrants homologats, tots ells degudament
revisats i en els quals es realitza un seguiment trimestral i anual. En casos d'abocament potencial de substàncies líquides
perilloses, es compta amb absorbents minerals (sepiolita), col·locats en els llocs en els quals el risc és més elevat. Aquests
mitjans estan a la disposició de tots els treballadors en cas de vessament.
El darrer simulacre ambiental realitzat va ser en data 10 de maig del 2013, i es va considerar la situació de trencament d’una de les
canonades del sistema de reg del bosc inundat. En el simulacre va participar personal del departament de manteniment i va
concórrer sense incidències. Es va concloure que seria convenient revisar les fitxes d’emergència ambiental per actualitzar-les i
comunicar-les al personal que treballa a les instal·lacions del Museu, acció que s’ha dut a terme en el 2014.
El proper simulacre ambiental està previst per al 2015.
A data d’avui no s'ha registrat cap accident o incident amb repercussions ambientals a CosmoCaixa.

Taula d’indicadors
En la presentació de dades d’aquesta Declaració Ambiental hem tingut en compte aquells indicadors que ens permeten fer una
anàlisi del comportament ambiental del museu més ajustada a la realitat i més entenedora. No obstant, per donar compliment a
la norma de referència EMAS III, adjuntem tot seguit el següent llistat d’indicadors establerts en base a la mida del museu
(número de treballadors) per al 2014:
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Valor absolut Nº treballadors
Indicador
Eficiència energètica
8.690,70 MWh
136
63,90 MWh/treb.
Eficiència en el consum de materials (*)
3,215 T
136
0,02 T/treb.
Consum d’aigua
23.687 m3
136
174,17 m3/treb.
Residus totals
219,18 T
136
1,61 T/treb.
Residus especials
1,125 T
136
0,008 T/treb.
Emissions de CO2
2.599,31 T CO2
136
19,11 T CO2/treb.
Biodiversitat
33.700 m2
136
247,79 m2/treb.
(*)
En el consum de materials hem tingut en compte tots aquells dels que disposem de dades en
pes: paper blanc, paper reciclat, tòners, pintures i dissolvents.
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PROPERA VALIDACIÓ
Aquesta Declaració Ambiental té una vigència d’un any a partir de la data de validació.

La present Declaració Ambiental ha estat validada per
NOMBRE MOYA LLEDO
SGS Ibérica S.A. amb data ____________________________.
JESUS - NIF 11804648J

Firmado digitalmente por NOMBRE MOYA LLEDO JESUS NIF 11804648J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT,
ou=FNMT Clase 2 CA, ou=500690066, cn=NOMBRE MOYA
LLEDO JESUS - NIF 11804648J
Fecha: 2015.07.30 20:04:39 +02'00'

SGS ICS Ibérica S.A. està acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a
Verificador Ambiental amb número ES-V-0009.

Lluís Noguera
Director i responsable de M.A

Procés assessorat per:
Avinguda Diagonal, 482, 1ª planta
08006 Barcelona
Tel. +34 93 363 03 35
Fax +34 93 415 57 77
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