DECLARACIÓ AMBIENTAL 2017
Aquesta declaració és una actualització de les dades
corresponents al període gener-desembre del 2017
Basada en el Reglament 1221/2009 i Reglament 2017/1505

L’any 2009, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de
l’Obra Social ”la Caixa”, va fer palès el seu
compromís amb la protecció del medi ambient
mitjançant la certificació del seu Sistema de Gestió
Ambiental (SGA), implantat segons la norma ISO
14001 i el Reglament europeu EMAS III.
La Direcció de CosmoCaixa, conscient de la
importància de la protecció del medi ambient, ha
decidit fer un pas endavant amb l’adquisició d’un
compromís de millora contínua cap al
desenvolupament sostenible.
Dins d’aquest context, el manteniment del seu
SGA li permet disposar d’una eina efectiva
d’autoavaluació ambiental i garantir, d’aquesta
manera, la millora contínua dels processos
mitjançant el compromís, la implicació i la
motivació de totes i cadascuna de les persones
que en formen part, des dels mateixos 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
contínua 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 i energètica
Lluís Noguera
Maig del 2016

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, basa la seva actuació en un pla
estratègic orientat a la responsabilitat social, del qual són aspectes fonamentals la protecció del medi
ambient, la prevenció del canvi climàtic i la necessitat de polítiques dirigides a la conservació del medi ambient.
El museu, en aquest sentit, manifesta públicament que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental i de
l’Energia. Per això ha pres el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte per
l’entorn, tenint una cura i una sensibilitat especials per la protecció del medi ambient. Conscient de la seva
importància, assumeix aquest repte de futur i es compromet a:
-

-

-

-

-

Adequar la nostra gestió ambiental i energètica a la nostra realitat i cultura organitzativa implantant
els processos necessaris per obtenir una millora contínua del nostre comportament ambiental i
energètic.
Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la
relacionada amb l’ús, el consum d’energia i l’eficiència energètica, aplicable a les activitats i
instal·lacions del museu (tant en l’àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també a tots els
convenis i/o acords a què l’Obra Social, a través de CosmoCaixa Barcelona, s’aculli.
Definir i revisar periòdicament els objectius i les fites per donar compliment a la nostra política
ambiental i energètica.
Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador, fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica, i
transmetre als proveïdors i les empreses subcontractades les nostres directrius ambientals, d’ús
racional de l’energia i d’estalvi i eficiència energètica.
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 de residus.
Potenciar l’estalvi d’energia i optimitzar l’eficiència energètica a les nostres instal·lacions i activitats
al mateix temps que avançar en l’adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.
Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar a tots els grups d’interès
(treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions…) per donar-los a conèixer la política
ambiental i energètica i establir-hi relacions de cooperació.

Amb això l’Obra Social ”la Caixa”, a través de CosmoCaixa Barcelona, vol contribuir a la millora del medi
ambient i la prevenció del canvi climàtic en benefici de tota la societat per tal que en pugui gaudir.

ALTRES DADES D’INTERÈS:
Nom: CosmoCaixa Barcelona
Adreça: Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona
Telèfon / Fax: 932 126 050 / 932 537 473
NIF: G-58899998 (Fundació Bancària ”la Caixa”)
E-mail: gmercader@fundaciolacaixa.org
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)
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L’activitat
al museu
El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, CosmoCaixa, va obrir les portes el 25 de setembre de
2004.
El museu es va reformar i ampliar 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, que va passar dels 8.100 m2 inicials a un total de 33.700 m2 avui.
CosmoCaixa té 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.
Les activitats programades estan adreçades a públics de totes les edats. Activitats familiars al TocaToca, i activitats per als més menuts al Planetari Bombolla, Clik, Creactivity Top Ciència i la Base
Antàrtica. 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 presenta, d’una banda, una àmplia programació pròpia amb activitats educatives i de divulgació
científica adreçades a tots els públics, com ara cursos, conferències, jornades, tallers, etc., i de l’altra,
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 els qui no han deixat de
preguntar-se mai el perquè de les coses.

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 el seu gènere.
D’altra banda, l’any 2016 CosmoCaixa va guanyar el premi del Club
EMAS a la Millor Declaració Ambiental.
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EL BOSC INUNDAT
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. Inclou ﬁns a 100
espècies vegetals autòctones, a més de caimans, capibares, ocells
del sol, anacondes, formigues talladores de fulles, granotes
verinoses, etc.

El Sistema de
Gestió Ambiental
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 (EMAS).
L’abast del SGA inclou «la gestió de l’activitat museística, i la gestió i el manteniment de les
instal·lacions». Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’implementa en la gestió global de
CosmoCaixa. A partir de la nostra política ambiental, es duu a terme una anàlisi dels aspectes ambientals
relacionats amb l’activitat pròpia del museu (consums d’energia, aigua, paper, productes químics, etc.) i
amb la dels seus visitants, usuaris i proveïdors; i s’estableixen uns objectius per reduir l’impacte
d’aquesta activitat. Així mateix, es fa un seguiment que supervisa periòdicament el bon funcionament
del sistema.
La persona responsable de medi ambient és Lluís Noguera, director de CosmoCaixa. Així mateix, s’ha
creat un Comitè de Medi Ambient format pels caps de departament i coordinat per Gaston Mercader,
que es reuneix de manera periòdica per tractar temes relacionats amb el comportament ambiental del
museu. CosmoCaixa disposa d’una plantilla pròpia per dur a terme totes les tasques de gestió i
administració del museu, i també de serveis externs per al manteniment de les instal·lacions, la neteja, la
conducció d’activitats i la venda d’entrades, entre d’altres.
Les responsabilitats relacionades amb el SGA es resumeixen en l’organigrama següent:
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Compliment de la normativa ambiental
El museu fa un seguiment de la legislació mediambiental aplicable per garantir-ne el compliment. A més,
actualitza i avalua periòdicament els requisits legals que li són d’aplicació.
Durant l’exercici 2017 es va publicar la normativa aplicable de rellevància per a l’activitat de CosmoCaixa.
Aquesta normativa s’ha introduït a la llista i s’han fet les accions necessàries per executar-la.
La totalitat de la normativa publicada durant el 2017 ha estat:


Reial decret 513/2017, del 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis



Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (pendent que s’aprovi el decret que la
desenvolupi)



Reial decret 773/2017, del 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria
de productes i emissions industrials (no s’aplica directament)



Reial decret 115/2017, del 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de
gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els
utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin
activitats que emetin gasos fluorats



Ordre FOM/588/2017, del 15 de juny, per la qual es modifica el Document bàsic DB-HE «Estalvi
d’energia» i el Document bàsic DB-HS «Salubritat», del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel
Reial Decret 314/2006, del 17 de març



Reial decret 564/2017, del 2 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 235/2013, del 5 d’abril,
pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis



Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III
del Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació
voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals
(EMAS)



Decret 152/2017, del 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya



Reial decret 20/2017, del 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil

Per complir els requisits de manteniment i inspecció de les instal·lacions, el museu ha contractat
l’empresa COMSA, que duu a terme totes les activitats de manteniment necessàries, tant les que són
inspeccions reglamentàries, com les de manteniment preventiu que es consideren necessàries per oferir
un nivell òptim de manteniment a les instal·lacions.
Respecte de les tres llicències ambientals (museu, aparcament i restaurant), l’inici dels controls periòdics
estava fixat per al 2015. No obstant això, atesa la publicació de la Llei 20/2009, les activitats de museu i
aparcament es classifiquen dins l’annex II.2, per la qual cosa se’n preveu el control periòdic per a l’any
2019 (actualitzat al registre de requisits legals).
D’altra banda, el control de la llicència vinculada al restaurant, dins de l’àmbit del Decret 112/2010
(activitats espectacles i restauració), es va dur a terme el 27 d’octubre de 2014 (amb un resultat
desfavorable). Es van fer les accions necessàries per solucionar les deficiències i, finalment, l’entitat de
control va emetre informe favorable l’abril del 2016.
Tot seguit, es mostren les accions dutes a terme al llarg del 2017.
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Inspeccions tècniques reglamentàries:

Actuació

Estat

Inspecció reglamentària de la instal·lació d’alta tensió

19/06/2017
(periodicitat: cada 3 anys)

Inspecció reglamentària de la instal·lació de baixa tensió

19/05/2014
(periodicitat: cada 5 anys)

Certificat de manteniment anual ITE dels equips de climatització

12/01/2017
(periodicitat: anual, a través de
Veolia)

Alta de nous equips de climatització (ITE)

28/10/2017
S’han substituït equips de
climatització, de manera que queda
resolta la deficiència de la IPE feta el
2015

Inspecció reglamentària dels aparells de pressió
(nivells A, B i C)

14/11/2017
(periodicitat: cada 3, 6 i 12 anys)
Es controlen les dates d’inspecció a
través del format R-LEG-01_01

Inspecció reglamentària dels aparells elevadors

23/06/2016
(periodicitat: cada 2 anys)

Inspecció reglamentària del dipòsit de gasoil

18/06/2014
(periodicitat: cada 10 anys)

Inspecció de la instal·lació de gas natural

25/02/2015
(periodicitat: cada 5 anys)

Control periòdic de les llicències ambientals

Restaurant (annex III): control
periòdic el 27/10/2014 (resultat
desfavorable)
S’esmenen les deficiències i s’emet
informe favorable el 04/2016

Desinfecció anual de legionel·la

14/11/2017
(periodicitat: anual)

A banda d’aquestes inspeccions, també es fan les del parallamps, les del compressor d’aire i les de les
línies de vida.
Operacions de manteniment preventiu programades internament per optimitzar l’estat dels equips i les
instal·lacions:
•

Tasques de manteniment preventiu de les instal·lacions de baixa tensió.

•

Tasques de manteniment preventiu dels equips de climatització.

•

Manteniment preventiu semestral dels grups electrògens.

•

Programa de control de presència de legionel·la.

A més d’aquestes operacions, també es fa el manteniment preventiu dels SAI, de les portes
automàtiques, dels descalcificadors i equips d’osmosi i del compressor d’aire.
Es disposava de Pla d’autoprotecció (PAU) des del 2011, el qual s’ha revisat i actualitzat i registrat a
HERMES el 19 de febrer de 2016. A més, es va rebre notificació de la seva homologació el 14 de setembre
de 2016. Anualment es duu a terme formació del PAU.
El darrer simulacre d’emergència (PAU) es va fer el 18 de setembre de 2017, amb una simulació
d’amenaça de bomba amb evacuació total. Hi ha un informe del simulacre que en detalla les conclusions.
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S’ha establert un contracte amb una empresa autoritzada per al manteniment dels elements de
protecció contra incendis.
Per a la gestió dels residus, es disposa del codi de productor i se’n manté la gestió a través d’un gestor
extern autoritzat (CESPA). CosmoCaixa està exempt de la presentació de l’estudi de minimització de
residus perillosos, ja que genera menys de 10 tones de residus especials anuals.
Pel que fa a la legislació relativa a les pràctiques amb animals, el museu ha contractat una empresa
externa que s’encarrega de la seva cura i de la seva documentació. El museu disposa del número de
registre de Nucli Zoològic B-2500510. També té 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 en aquest sentit.
Durant l’any 2017 s’han fet les acciones formatives que hi havia planificades, com també la formació
prevista per a les noves incorporacions.
La Declaració ambiental de CosmoCaixa està disponible al web de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
perquè les parts interessades la puguin consultar.
Aquest any 2017 s’ha mantingut l’enviament de correus electrònics periòdics (bimensuals o semestrals,
segons les necessitats) que tenen l’objectiu d’informar, sensibilitzar i implicar el personal de CosmoCaixa
en el Sistema de Gestió Ambiental. En aquests correus es transmet informació clara i entenedora sobre el
comportament ambiental del museu.

Sensibilització del públic
La sensibilització ambiental del públic és essencial per a CosmoCaixa. Cal tenir present que l’exposició permanent
del museu permet fer 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 qual es poden observar els animals i les plantes que hi habiten, i que permet prendre
consciència de la complexitat i la fragilitat dels ecosistemes naturals.
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De les accions divulgatives que s’han dut a terme durant el 2017, podem esmentar-ne les següents:

Sensibilització dels visitants
Està disponible informació sobre la política ambiental i energètica aprovada per l’actual Direcció a la
recepció del museu, per al coneixement de tots els visitants. La política ambiental també està penjada
al web del museu, igual que les declaracions ambientals des del 2009 fins al 2016.
Sapiens. Comprendre per crear
Talking Brains
Top Ciència
Menja’t el museu
Festes de la Laia
Pasqua a CosmoCaixa
Explora
Ciència en família (Creactivity, Clik, Planetari bombolla, Toca-Toca)
Laboratoris varis
Les nits dels museus
Supercapdesetmana
Estiu a CosmoCaixa
CosmoNits de pel·lícula
Planetari digital
Tyrannosaurus rex
Una Mercè amb enginy
Nit jove
Setmana de la Ciència
FICMA
Nadal a CosmoCaixa
Activitat de l’hort urbà
Activitat: El jardí de la Tuga
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Identificació i avaluació dels aspectes ambientals
significatius
CosmoCaixa fa cada any una identificació de tots els aspectes ambientals que estan relacionats directament
amb la seva activitat i amb l’activitat de tercers, i que influeixin en l’activitat del centre. Anualment es fa una
avaluació per saber quins són significatius i poder actuar així sobre el seu impacte.
Durant l’exercici 2016, es va modificar la sistemàtica d’avaluació d’aspectes ambientals i, a més, s’hi va
introduir- la perspectiva d’anàlisi de cicle de vida, nou requisit de la norma ISO 14001:2015.
Aquest nou mètode matemàtic es basa en tres paràmetres: magnitud, severitat i incidència, tant per als
aspectes en situacions normals, situacions anormals i situacions d’emergència. Els aspectes ambientals
avaluats com a significatius per a l’any 2017, i pels quals s’han assumit plans d’accions, són els següents:

Aspecte ambiental

Tipus

Consum d’aigua de reg del
Mediterrani

N/D(*)

Increment del consum per factors climatològics
externs

N/D(*)

El control del consum de paper es fa a través de les
compres, i aquestes estan centralitzades.
No obstant això, CosmoCaixa fomentarà l’ús de paper
reciclat.

Consum de paper (no
reciclat)

Pla d’acció

(*) Normal/Directe

Pel que fa als aspectes ambientals significatius, el museu porta a terme un control periòdic del consum de
recursos naturals i de materials per al manteniment i la neteja de les seves instal·lacions, com també dels
residus generats tant pel personal intern com per les empreses externes, i fa un esforç continuat perquè
tothom sàpiga quin és l’impacte que comporta aquest consum.

L’any 2017 s’ha continuat fent un esforç perquè cada un dels aspectes ambientals significatius tinguin un
objectiu o un pla d’acció associat, de manera que això ens permeti reduir-ne l’impacte o grau de significança.
Per a la resta d’aspectes, tot i que no són significatius, CosmoCaixa disposa de tots els mitjans de control, de
manera que no s’ha considerat la planificació de cap objectiu en aquest sentit.
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Programa ambiental
El primer trimestre del 2017, es va elaborar un Programa ambiental per a CosmoCaixa Barcelona. 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 3 % respecte de la línia de base (vegeu ISO 50001)

Indicador (kWh/any)
Objectiu núm.
1

Fites

Valor de
referència
(línia de base)

OBJECTIU 1:
Disminució del
consum total
d’energia
elèctrica en un 3 %
respecte de la
línia de base
(vegeu ISO
50001)

Pàgina 12 de 34

Finalització del projecte de canvi de 3
GF actuals per d’altres de més eficients
1.2 Optimització dels horaris de
funcionament del sistema de
refrigeració de l’edifici
1.3 Substitució gradual dels llums per LED

Valor a
assolir

Valor assolit

1.1

8.936.101

Comentaris

(–3 % respecte de
la línia de base)

8.668.018

8.056.168

El consum total de l’exercici 2017 ha estat de
8.056.168 kWh/any, cosa que representa una
reducció d’un 5,76 % respecte del consum de
l’exercici 2016; i respecte de la línia base, ha
estat d’un 9,85 %.
S’ha substituït per LED la il·luminació de la
cafeteria, els camerinos i gran part de la
planta –2.
La Direcció està estudiant el projecte
d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques,
que queda ajornat per a altres exercicis.

OBJECTIU 2:
Disminució del consum total d’aigua en un 13,05 % respecte de l’any 2016 (tornar als valors del 2014)

Indicador (m3/any)

Objectiu núm.
2

Fites

Valor a
assolir
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Comentaris

Valor
assolit

Se segueix treballant en la identificació dels consums
d’aigua relacionats amb l’edifici per tal de trobar àrees de
millora.
Ja s’han instal·lat els comptadors a la presa general, i es
disposa de dades de consum per usos des del maig del
2017.
Es fan anàlisis del consum del comptador al tancament de
l’exercici 2017:
Desembre 2017
Si fem la comparativa amb les dades del comptador
general:

1.1
OBJECTIU 2:
Disminució del
consum total
d’aigua en un
13,05 % respecte
de l’any 2016
(tornar als valors
del 2014)

Identificació
dels
consums
relacionats amb l’edifici per detectar
possibles àrees de millora.
1.2 Reforç del seguiment i el control dels
consums d’aigua i de les possibles
incidències.
1.3 Instal·lació de nous comptadors a la
presa general d’aigua.
1.4 Definició de nous indicadors de
control (control operacional) i
monitoratge de la presa principal
d’aigua.

Valor de
referència
(2016)

25.612

22.670

27.248





Any 2015: 30.711 m3
Any 2016: 25.612 m3
Any 2017: 27.248 m3

Respecte del 2016, s’ha incrementat el consum total
d’aigua un 6,39 % pel que fa al comptador general, i un
14,35 % pel que fa al total edifici, que inclou el consum de
lavabos.
Aquest increment és conseqüència del creixement del
nombre de visitants al museu, que s’ha incrementat un
16,82 %.
Això suposa un augment d’un 29,19 % respecte del valor a
assolir (22.670); per tant, l’objectiu no s’ha assolit del tot i
queda pendent per a l’exercici 2018.

OBJECTIU 3:
Adequació del sistema actual als nous requisits de la norma

Indicador (sí/no)

Objectiu núm.
3

Fites

Valor a
assolir

Valor assolit

1.1
OBJECTIU 3:
Certificació de la
nova edició ISO
14001:2015

4

Definició dels processos; identificació del
context intern i extern; identificació dels
riscos i les oportunitats (DAFO).
1.2 Identificació de les parts interessades i
les seves necessitats i expectatives.
1.3 Superació de l’auditoria de certificació.

Valor de
referència

NO

SÍ

SÍ

Comentaris
Objectiu assolit en el 100 %. Es va superar amb
èxit l’auditoria i ja es disposa del certificat ISO
14001 en la versió del 2015.

OBJECTIU 4:
Increment de la biodiversitat en l’entorn de CosmoCaixa

75 % ASSOLIT

Objectiu núm.
4
OBJECTIU 4:
Increment de la
biodiversitat en
l’entorn de
CosmoCaixa
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Indicador (sí/no)
Fites

Instal·lació d’un mur verd.
Instal·lació d’un hort urbà.
Definició d’un projecte d’insectari.

Valor de
referència

NO

Valor a
assolir

SÍ

Valor assolit

SÍ

Comentaris
Objectiu assolit en el 75 %:
S’ha instal·lat l’hort urbà i s’hi fan
activitats
S’ha definit un projecte d’insectari,
pendent per al 2018
Al tancament del 2017, queda pendent la
instal·lació del mur verd.

Accions de millora
1.1. Millora de la recollida selectiva
de residus a la cafeteria

Responsable

Recursos

Costos

Data d’inici

Data prevista d’execució

Data real d’execució

Facility Manager
– Coordinador de
Medi Ambiente

Propis

---

Juny 2016

Desembre 2016

Finalitzada

Seguiment
• Maig del 2014: Es planteja al Comitè de Medi Ambient que caldria introduir la recollida selectiva a la cafeteria. Mònica Rico comenta que buscarà elements per a la recollida
selectiva amb un disseny adequat, que no desentonin amb l’edifici modernista.
• El 2015, Cristina Smandia ocupa el lloc de Mònica Rico com a responsable d’activitats, i aquest punt queda posposat per al 2015.
• Març del 2015: En reunió del Comitè, José Luis Alba, d’EMTE, es compromet a buscar elements per a la recollida selectiva.
• Juny del 2015: No s’ha dut a terme cap acció fins avui.
• Desembre del 2015: Es manté l’acció per a l’exercici 2016 (03/2016).
• Desembre del 2016: Pendent de finalització de l’obra de la cafeteria.
• Desembre del 2017: Ja es disposa de recollida selectiva a la cafeteria, de manera que es dona per acabada aquesta acció de millora.
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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 es pot comparar 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 el 2015 respecte dels anys anteriors ha estat la següent:

Nombre de visitants
Nombre de menús
Nombre de treballadors

2016

2017

Mitjana històrica
(2015-2017)

Variació vs.
2016

Variació vs.
mitjana històrica

2014

2015

739.656

733.778

757.245,0

884.636

791.886,3

16,82 %

11,71 %

50.496

55.426

78.578,0

104.158

83.671

32,55 %

24,49 %

136

136

136

136

136

---

---

Com es pot observar, el nombre de visitants ha fet un augment d’un 16,82 % respecte de l’any anterior, i
d’un 11,71 % respecte de la mitjana històrica, mentre que el nombre de menús servits al restaurant ha
experimentat un augment d’un 32,55 % respecte del 2016 i d’un 24,49 % respecte de la mitjana històrica.
Aquest augment, respecte del 2016, és conseqüència de la inclusió dels plats elaborats a la cafeteria, inputs
que fins al 2017 no es consideraven en aquest estudi.
Pel que fa al nombre de treballadors, aquest es manté constant en els darrers anys.

Gestió de l’aigua
A.

Procedència de l’aigua

La font principal de subministrament d’aigua a CosmoCaixa és la companyia distribuïdora Agbar.
D’altra banda, també es reaprofiten part de les aigües provinents del Bosc Inundat per al reg del Mediterrani.

Es disposa d’un comptador general i d’un total de quinze comptadors interns
per monitorar els consums i poder detectar fuites i altres incidències que
afectin el consum de les instal·lacions.
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B.

Principals usos

Els principals usos d’aigua a CosmoCaixa són:







Lavabos del museu i oficines, com també vestidors dels treballadors
Cuina del restaurant
Bosc Inundat (ús i manteniment)
Reg de les zones enjardinades
Estany (ús i manteniment)
Altres usos (activitats pròpies del museu, etc.)

C.

Consum d’aigua

El consum total d’aigua a CosmoCaixa durant l’exercici 2017 ha estat de 27.248 m3, que equival a unes
11 piscines olímpiques, considerant que es necessiten uns 2.500 m3 d’aigua per omplir-ne una.

Les dades d’aigua més importants es resumeixen a la taula següent:

Mitjana històrica (2015-2017)

variació vs.
mitjana

2016

m3

30.711

25.612

27.248

27.857

6,39 %

–2,19 %

Consum de l’edifici

m

3

19.749

12.378

14.154

15.427

14,35 %

–8,25 %

Consum del restaurant

m3

1.476

1.511

1.420

1.469

–6,02 %

–3,34 %

Consum del Bosc Inundat

m

3

7.425

9.236

9.162

8.608

–0,80 %

6,44 %

Consum de la Plaça

m3

2.052

2.482

2.486

2.340

0,16 %

6,24 %

Consum del Mediterrani

m3

9

18

26

18

44,44 %

47,17 %

Consum de l’edifici per visitant

0,336

0,203

0,017

0,185

–91,41 %

–90,60 %

Consum total per superfície

m3
/
visitant
m3/m2

0,911

0,760

0,813

0,828

7,02 %

–1,78 %

Consum del restaurant per menú

m3/menú

0,266

0,235

0,014

0,172

–94,00 %

–91,79 %

Consum total

2017

Variació vs.
2016

2015

Podem observar que l’any 2017 el consum total d’aigua a CosmoCaixa s’ha incrementat un 6,39 % respecte de
l’exercici del 2016. Part d’aquest increment es vincula a l’augment del nombre de visitants al museu.
A CosmoCaixa es reutilitza l’aigua provinent del Bosc Inundat per al reg del Mediterrani. En els darrers anys

Evolució del reaprofitament d’aigua
per al reg del Mediterrani en m3

Pàgina 17 de 34

3.067
3.067

per al reg del Mediterrani

3.677
3.677
3.677

Reaprofitament d’aigua

3.820

se n’ha reutilitzat una mitjana de 3.500 m3.

2015

2016

2017

m3

A banda, si analitzem els consums d’aigua per usos, tenim:

Consum
Evolució del
consum d’aigua
per tipus

Es pot observar que el consum d’aigua a l’edifici ha experimentat un augment el 2017 respecte del 2016, de
manera que no s’assoleix l’objectiu que CosmoCaixa s’havia proposat.
Pel que fa a la resta de consums, es mantenen més estables.
Durant el 2017, s’ha treballat en la finalització del monitoratge del consum, per tal de poder identificar les
fuites de seguida i evitar un malbaratament de l’aigua.
Es mostra a continuació el seguiment dels consums per sectors:

Edifici
aigua
m3
indicador
m3/visitant

m3

19.749

12.378

14.154

2015

2016

2017

m3/visitant

0,027

0,023

0,0197

2015

2016

2017

Es pot observar que el consum d’aigua a l’edifici ha experimentat un augment d’un 14,35 % el 2017 respecte
del 2016, de manera que no s’assoleix l’objectiu que CosmoCaixa s’havia proposat.
Aquest increment està relacionat amb el creixement del nombre de visitants al museu (16,82 % respecte del
2016), ja que el consum d’aigua de l’edifici inclou la dels lavabos.

Pàgina 18 de 34

aigua

7.425

9.236

9.162

2015

2016

2017

m3

m3

El consum d’aigua està relacionat amb les tasques de manteniment i neteja del Bosc Inundat, com
també amb el nombre d’espècies animals que hi viuen i la seva tipologia. Per tant, en aquest cas se
seguirà treballant amb el valor absolut de consum anual, tot i que es manté el control operacional
mensual, que permet detectar possibles incidències que afectin el consum.

1.420

m3/visitant

2017

0,166

2016

0,235

2015

0,266

m3

1.511

Evolució del consum
d’aigua al restaurant
en m3 i de l’indicador
en m3/menú servit

1.476

Restaurant

2015

2016

2017

El consum d’aigua al restaurant ha disminuït lleugerament en valor absolut respecte dels dos darrers
anys. Pel que fa a l’indicador de m3/menú servit, aquest ha patit una disminució més important, perquè
durant l’exercici del 2017 s’inclouen dins del concepte «menú servit» els plats elaborats a la cafeteria, i
alhora, s’ha produït un creixement important de visitants al museu.

Reg de
la Plaça
Evolució del consum
d’aigua del reg de la
Plaça en m3

2.052
m3

2015

2.482

2.486

2016

2017

En principi, aquest consum està directament relacionat amb la climatologia de la zona i, més
concretament, amb les precipitacions. Se seguirà controlant per tal de veure l’evolució del consum i les
possibles accions de millora que caldria implementar.
Aquest any s’ha detectat que el consum d’aquest reg també alimenta la bassa de la Plaça de la Ciència.
Durant el 2018 es treballaran ambdós consums per separat, per tal de detectar àrees de millora.
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Reg del
Mediterrani
Evolució del consum
d’aigua del reg del
Mediterrani en m3

9
2015

m3

18
2016

26
2017

Aquest reg està relacionat tant amb la climatologia com amb la disponibilitat d’aigua reaprofitada del
Bosc Inundat.
Per tant, l’augment que s’ha produït respecte de l’any 2016 no es considera significatiu dins de
l’organització.
D.

Gestió interna

El monitoratge dels consums d’aigua ens ha permès actuar de forma ràpida en el cas de detectar
incidències.
Durant l’exercici del 2017, s’han detectar tres fuites que han estat localitzades i gestionades
ràpidament, per evitar un consum més gran d’aigua.
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Gestió de l’energia
A.

Procedència de l’energia

L’energia elèctrica consumida a CosmoCaixa prové de la distribuïdora Nexus i, segons informe del
CNMC, procedeix en un 95,4 % de fonts renovables.
Això significa que per cada kWh consumit es produeixen unes emissions de 0,02 kg CO2.

B. Principals usos
-

Il·luminació de tots els espais existents a CosmoCaixa: museu, oficines, restaurant,

aparcament, botiga, sales per fer activitats, etc.

-

Climatització de tot el museu, les oficines així com el Bosc Inundat.

Instal·lacions

i

maquinària

existents

a

CosmoCaixa.

C. Consum d’energia elèctrica
El personal de manteniment controla mensualment el consum d’electricitat. Hi ha dos comptadors,
d’on s’obtenen les dades següents:
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Consum del restaurant



Consum total del museu

En línies generals, el consum elèctric total ha disminuït l’any 2017 un 5,76 % respecte de l’any anterior.
Així doncs, el comportament del consum energètic es manté en uns nivells molt per sota del 2014 i 2015.
Això es deu principalment a la inversió que CosmoCaixa està fent en la substitució progressiva a
il·luminacions més eficients (LED), així com en les màquines de climatització.

Pel que fa a l’indicador, el tenim establert respecte de la superfície de l’edifici, ja que el consum elèctric no

0,211

0,199

depèn del nombre de visitants, sinó de la superfície que cal il·luminar i climatitzar, i també del nombre

0,222

del

2015

2016

2017

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, però s’estan

MWh
més
eficients.

2015

2016

MWh/m2

2017

utilitzant, en canvi, equips

Pel que fa al consum elèctric de la cuina, veiem en el gràfic següent com ha disminuït respecte de l’any
anterior. Així mateix, l’indicador del consum per nombre de menús servits al restaurant també ha
experimentat una disminució. Tal com s’ha comentat anteriorment, el mètode per comptabilitzar els
menús ha variat, i l’actual és molt més detallat que en exercicis anteriors, fet que ha incrementat
notablement el nombre de menús respecte dels exercicis anteriors.

Evolució del consum
Evolució del consum
elèctric del barelèctric del bar
restaurant en MWh i
restaurant en MWh i
de l’indicador en
de l’indicador en
MWh/menú
MWh/menú
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MWh
MWh

2014
2015

2015
2016

2016
2017

MWh
/ menú
MWh/menú

2015
2015

2016

2017

Consum de combustible
El gasoil és 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 bé durant les
tasques pròpies de manteniment del grup i dels equips. El consum de gasoil és controlat periòdicament pel
personal de manteniment.
El consum dels darrers anys és el següent:

Consum de gasoil

2015
2.380

Litres

2016
3.030

2017
680

Consum de gas
El gas natural s’utilitza tan sols per a la cuina del restaurant. CosmoCaixa porta el control del consum de
gas basant-se en les lectures del comptador.
Les dades de consum de gas més importants es resumeixen a la taula següent:

Consum
Consum per menú servit

Mitjana històrica
(2015-2017)

Variació vs.
2016

Variació vs.
mitjana

2015

2016

2017

m3

4.810

4.972

4.692

4.825

–5,67 %

–2,75 %

3

0,867

0,774

0,55

0,73

–28,90 %

–24,67 %

m /menú

El consum de gas en valor absolut ha disminuït respecte de l’exercici 2016.
L’indicador ha disminuït perquè dins del que anomenem «menús servits», durant l’exercici 2017 s’han comptabilitzat
altres conceptes, com ara lunch migdia, lunch tarda, etc., cosa que ha incrementat substancialment el nombre de
menús i, que per tant, ha fet caure l’indicador.
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Energies renovables
El museu no disposa de cap instal·lació de fonts d’energia renovable, però s’està estudiant la possibilitat
d’instal·lar-hi plaques fotovoltaiques.

Eficiència energètica
El consum total d’energia de CosmoCaixa el 2017 ha estat el següent:

Indicador
MWh/treb.

2016
Energia elèctrica total
(MWh)

Indicador
MWh/treb.

2017

Variació interanual

62,85

8.056,17

Gas natural (MWh)

67,97

0,50

64,14

0,47

–5,67 %

Gasoil (MWh)

33,40

0,25

7,50

0,055

–78,00 %

8.649,49

63,60

59,77

–6,02 %

TOTAL

8.127,81f

59,24

–5,74 %

8.548,12

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 L = 13,02 MWh

Generació de residus
A. Principals residus
L’activitat diària de CosmoCaixa genera una quantitat de residus destacable, els quals són
majoritàriament residus no especials:







Rebuig
Paper i cartró
Envasos (plàstics, brics, etc.)
Envasos de vidre
Residus voluminosos provinents de les exposicions
Olis vegetals provinents del restaurant

Pel que fa als residus no especials o assimilables a urbans, el gràfic següent mostra la recollida selectiva i la
seva evolució respecte dels anys 2015 i 2016:

Volum de residus no
especials en tones
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Les dades de residus més importants es resumeixen a la taula següent:
2016

2017

Variació interanual l

Residus banals

Tones

149,51

147,5

–1,34 %

Paper i cartró

Tones

47,34

47,27

–0,15 %

Envasos

Tones

17,78

25,18

41,62 %

Vidre

Tones

1,2

5,3

341,67 %

Residus voluminosos

Tones

26,58

30,04

13,02 %

Tòners

Tones

0,055

0

–100 %

Piles

Tones

0,01

0

–100 %

Fluorescents

Tones

0

0

--

Absorbents contaminats

Tones

0,031

0

--

Productes químics

Tones

0,228

0,093

–59,21 %

Aerosols

Tones

0,005

0,004

–20,00 %

Olis vegetals

Tones

1,04

1,245

19,71%

Animals morts

Tones

0,027

0,025

–7,41 %

Càpsules de cafè del
restaurant

Tones

1,480

1,467

–0,088

En general, cal esmentar el següent:
• Els residus banals han experimentat una lleugera disminució respecte de l’any 2016, tot i que es
manté la mateixa tendència pel que fa a la generació.
• El paper i cartró també ha experimentat una discreta disminució respecte del 2016.
• Els envasos i el vidre han augmentat força respecte del 2016, fruit de l’increment de visitants al
museu. Està vinculat a la demanda dels clients del restaurant.
• Els residus voluminosos són els que es generen en les neteges de magatzems i en el muntatge i
desmuntatge d’exposicions. Han experimentat un augment respecte del 2016, segurament perquè
el nombre d’exposicions ha estat superior. Es continua treballant amb el Facility Manager i el gestor
la possibilitat de col·locar nous contenidors que permetin millorar la segregació d’aquest tipus de
residus.
• Els olis vegetals es generen al restaurant, de manera que el seu volum depèn de l’activitat d’aquest.
Com en el cas dels residus que es generen en manteniment, és difícil estimar la causa del seu
comportament, però probablement es pot justificar pel fet que l’activitat de restaurant ha
augmentat.
• Els animals morts, per als quals es porta un registre dels que cal retirar, es congelen en un bagul
congelador i es retiren quan el seu volum ho justifica, cosa que no respon a una periodicitat
determinada.
• Les càpsules de cafè es generen al restaurant, i el seu volum depèn de la demanda dels clients.
Aquestes càpsules es gestionen prioritzant-ne la valoració per poder-ne reutilitzar els materials.

Pel que fa als residus especials, com ara tòners, piles, material absorbent i fluorescents, no n’hi ha
dades atès que se n’ha dut a terme la retirada a inicis de 2018.
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Altres residus gestionats durant el 2017:

Altres residus del 2017

tones

Runa

23,28

Envasos contaminats

0,004

Dissolvents no halogenats

0,076

Restes de pintures

0,009

Equips RAEE's

0,22

Material informàtic

0,21

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

2015

2016

2017

Variació interanual

Residus especials

Tones

1,850

0,534

1,039

94,57 %

Residus no especials

Tones

263,88

243,54

267,81

9,97 %

Els residus especials han patit un fort increment perquè l’any 2017 es van substituir les màquines de
climatització del museu.

B. Gestió interna
CosmoCaixa disposa de mitjans suficients per a la segregació correcta dels residus generats, tant a les
oficines com a la resta de les instal·lacions.
Cal destacar que, a finals de l’exercici 2017, es va millorar la segregació dels residus generats a les
oficines: es van eliminar les papereres individuals i es van col·locar contenidors per a la recollida
d’envasos, paper i cartró, rebuig i orgànic.
Durant el 2017 es continua treballant en el control de la recollida selectiva, especialment per part de les
empreses externes que treballen a les instal·lacions del museu. També s’exigeix a aquestes empreses
una segregació correcta dels residus especials que produeixen, per als quals es destina una zona
específica d’emmagatzematge.
El seguiment i el control dels residus generats anualment es fa en el Llibre de residus, on es registren
totes les sortides de residus i observacions.

Emissions atmosfèriques
A.

Procedència

Les principals fonts d’emissions atmosfèriques directes són:
-
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Consum d’energia elèctrica
Consum de combustibles (gas natural i gasoil)
Emissions de gasos refrigerants (en cas de fuites)
Generació de residus (rebuig, plàstic, paper i cartró i vidre)
Consum d’aigua

B.

Equivalència a tones de CO2
A CosmoCaixa es calculen les emissions de CO2 equivalents procedents de les fonts abans indicades.
Com a novetat, cal destacar que, per a l’exercici 2017, s’incorporen dins d’aquest càlcul les emissions
procedents de la generació de residus i consum d’aigua (fins ara no considerats).
Aquest càlcul permet estimar l’impacte real en emissions de tones equivalents de CO2 a l’atmosfera.
Les emissions vinculades al consum d’energia elèctrica són:

CO2 per consum elèctric total

Tones equivalents

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

Emissions per m2

Tones equivalents/m

2015

2016

2017

Variació
interanual

179,70

170,96

170,96

0,00%

0,00024

0,00292

0,00023

-92,27%

0,0053

0,0051

0,0051

0,00%

2017

Variació
interanual

2

Pel que fa a les emissions respecte del consum de gas al restaurant:

2015

2016

CO2 per consum de gas

Tones equivalents

10,34

10,68

10,08

-5,62%

Emissions per menú

Tones equivalents/menú

0,00019

0,000136043

9,67761E-05

-28,86%

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

3,07E-04

3,19E-04

3,01E-04

28,92%

Pel que fa a les emissions derivades del consum de gasoil, el 2017 s’han adquirit 680 litres, els quals, en
cas de consumir-se, equivaldrien a 1,92 tones equivalents de CO2.

CO2 per consum gasoil

Tones equivalents

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

Emissions per m2

Tones equivalents/m

2015

2016

2017

Variació
interanual

6,63

8,44

1,92

-77,20%

9,035E-06

1,115E-05

2,175E-06

-80,48%

0,000198

0,000252

0,000057

-77,20%

2

Les emissions vinculades a la generació de residus són:

CO2 per generació residus Tones equivalents

2015

2016

2017

Variació
interanual
2016-2017

93,06

96,88

96,61

-0,27%

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

0,00013

0,00013

0,00011

-14,64%

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

0,0028

0,0029

0,0029

-0,27%

Per fer el càlcul d’aquestes emissions, s’han tingut en compte els residus generats en matèria de banals,
plàstic, vidre, i paper i cartró.
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Les emissions vinculades al consum d’aigua són:

CO2 per consum aigua
Tones equivalents
total

2015

2016

2017

Variació interanual
2016-2017

12,13

10,12

10,76

6,39%

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

0,00002

0,00001

0,00001

-8,93%

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

0,0004

0,0003

0,0003

6,39%

Així doncs, el 2017 les emissions equivalents de CO2 totals derivades del consum de gas natural, gasoil,
energia elèctrica, aigua i generació de residus han estat de 280,50 tones.

La distribució de les emissions es pot observar a la taula següent:

Taula resum 2017

Tones equivalents CO2

%

Electricitat

161,12

57,44

Gas natural

10,08

3,59

1,92

0,69

0

0

Generació de residus

96,61

34,44

Consum d’aigua

10,76

3,84

280,50

100 %

Gasoil
Gasos refrigerants

Total

També hem de comptabilitzar l’impacte de la petjada de carboni de les superfícies enjardinades
existents a CosmoCaixa. De forma anual, i gràcies a l’existència d’aquestes zones, es fixen 7.506 kg CO2
(dades extretes de l’estudi fet durant el 2016).

Abocament d’aigües residuals
Les fonts d’abocament d’aigües residuals del museu en condicions normals són:
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Cuina i restaurant



Sanitaris i vestuaris



Neteja de les instal·lacions



Aigua de renovació del Bosc Inundat



Aigua del procés d’osmosi



Aigua pluvial

CosmoCaixa té el permís d’abocament d’aigües residuals, renovat l’any 2016 i amb vigència fins al 2024.
Les aigües residuals abocades són assimilables a les domèstiques, tot i així, el nostre permís d’abocament
ens exigeix fer una analítica anual en diferents punts i comunicar-ne els resultats per comprovar que les
característiques de les seves aigües compleixen els límits fixats per la normativa.

Les analítiques fetes el 2017 van donar els resultats següents:

Analítica
l’agost del 2017

Paràmetres / Límits
C. d’Isaac Newton

C. del Cister

C. dels Quatre Camins

pH (unitats pH)

6,00 - 10,00

MES (mg/l)

750,00

23,00

4,00

12,00

DQO (mg/l)

1.500,00

525,00

24,00

128,00

Clorurs (mg/l)

2.500,00

226,94

156,02

170,21

Conductivitat a 25 °C
(µS/cm)

6.000,00

1.326,00

822,50

1.239,00

P total (mg/l)

50,00

21,00

0,90

6,50

NTK (mg/l)

90,00

183,00

4,90

82,00

Matèria Inhibidora
(Equitox)

25,00

22,00

<2,00

<2,00

Amoni (mg/l)

60,00

52,00

0,69

24,00

Tensioactius aniònics
(mg/l)

6,00

0,61

<0,10

0,11

Olis i greixos (mg/l)

250,00

130,00

10,00

2,50

Sulfats (mg/l)

1.000,00

90,00

80,00

70,00

Sulfurs totals (mg/l)

1,00

5,00

<0,50

<0,50

8,64

7,08

7,30

A l’analítica feta al mes d’agost, es detecta un incompliment del paràmetre de nitrogen total (NTK) i
sulfurs totals. Aquests paràmetres són freqüents a les aigües domesticosanitàries.
El nitrogen té com a font d’origen l’amoni existent en aigües fecals provinents dels serveis del museu. I
els sulfurs provenen de la reducció biològica dels sulfats i de la descomposició de la matèria orgànica,
pròpia d’aquest tipus d’aigües residuals.
Com a mesures preventives, es fan neteges de la xarxa de recollida de les aigües residuals i, en especial,
de l’arqueta, per evitar estancaments de les aigües residuals que provoquin reaccions químiques i, per
tant, un increment de nitrogen i sulfurs a les aigües abocades.
Al mes de setembre es tornen a repetir les analítiques al punt d’abocament de Quatre Camins, per
comprovar el compliment dels paràmetres anteriorment fora de límits:

Paràmetres/límits

Analítica
el setembre del 2017 (*)
C. dels Quatre Camins

NTK (mg/l)

90,00

30,00

Sulfurs totals (mg/l)

1,00

0,80

(*) Paràmetres mesurats de nou amb una nova analítica per contrastar el compliment dels límits aplicables

Es considera que aquests paràmetres poden ser conseqüència d’un any poc plujós, motiu pel qual han
pogut quedar aigües estancades a les arquetes, i això desvirtua el resultat final. CosmoCaixa, tal com ja
ha comentat anteriorment, neteja de forma periòdica les arquetes per evitar l’estancament de les aigües.
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Soroll
El soroll generat per CosmoCaixa en condicions normals és produït 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 avaluar els nivells emesos.

Consum de materials
Pel que fa al consum de materials, es fa un control i un seguiment del consum de paper i tòners a les
oficines, com també dels principals productes de manteniment i de neteja.

2016

2017

Variació interanual

Paper blanc

Kilograms

149,69

199.58

Paper reciclat

Kilograms

548,86

424.12

–22,73 %

Tòners

Kilograms

110

45

–59,09 %

Dissolvents

Litres

675

750

11,11 %

Pintures, laques, etc.

Kilograms

8.555

3.670

–57,10 %

Productes de neteja

Litres

2.211

2.789

26,14 %

Il·luminació de l’edifici

Unitats

1.387

1.299

–6,34 %

Paper blanc / treballador

Kilograms/treballador

1,10

1,47

33,33 %

Paper reciclat / treballador

Kilograms/treballador

4,04

3,12

–22,73 %

Tòners/treballador

Kilograms/treballador

0,81

0,33

–59,09 %

Dissolvents/treballador

Litres/treballador

4,96

5,51

Pintures/treballador

Kilograms/treballador

62,90

26,99

–57,10 %

Productes de neteja / treballador

Litres/treballador

0,00

0,003

–91,66 %

Il·luminació/visitant

Unitats/visitant

0,0018

0,00

–100 %

33,33 %

11,11 %

(*) En el consum de materials, hem tingut en compte tots aquells dels quals disposem de dades en pes: paper blanc, paper reciclat, tòners, pintures i dissolvents.

A la taula anterior es mostra l’evolució dels consums el 2017 respecte del 2015 i el 2016. Podem fer-ne els
comentaris següents:
-

Paper blanc: el 2017 el consum ha augmentat un 33,33 % respecte de l’exercici anterior. Des
de CosmoCaixa es fomentarà l’ús de paper reciclat.

-

Paper reciclat: es produeix una reducció d’un 22,73 %, que pot ser deguda tant a l’aplicació
de bones pràctiques ambientals a les oficines, com a l’existència d’estoc de l’exercici
anterior.

-

Tòners: també s’ha produït una reducció en el consum respecte del 2016. Cal recordar que
es prioritza la realització de les tasques administratives i les comunicacions per via digital.

-

Il·luminació, dissolvents, pintures, laques, etc.: es tracta de materials propis de les activitats
de manteniment, per la qual cosa el seu consum respon estrictament a necessitats de
l’edifici. Tot i així, es comunica a les empreses que les utilitzen que en la selecció dels
productes seria interessant aplicar les pràctiques de compra verda. Pel que fa a la
il·luminació, s’està en procés «continu» de canvi a LED.

-

Productes de neteja: el seu consum ha augmentat respecte del període anterior, vinculat a
l’increment de visitants del museu.
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Biodiversitat
CosmoCaixa està situat sobre sòl urbà, ocupant una superfície de parcel·la de 25.300 m2, dels quals
5.000 m2 són jardí, i donant un total de 33.700 m2 de superfície construïda, tot 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.
D’altra banda, i per al desenvolupament de la seva activitat museística, CosmoCaixa disposa d’una
important diversitat d’espècies vegetals i animals. L’any 2017, el nombre d’espècies va ser de 181, la
major part de les quals eren a les instal·lacions del Bosc Inundat i de l’exposició permanent, mentre
que les altres es trobaven entre l’activitat Toca-Toca i en reserva o quarantena.
Arran del conveni entre CosmoCaixa i World Nature signat el 2014, l’any 2015 es van instal·lar als
nostres jardins del museu cinc nius i dos menjadors d’aus.
CosmoCaixa, dins del seu compromís de millorar la biodiversitat que l’envolta, s’ha proposat, per a
l’exercici 2018, finalitzar la construcció d’un mur verd i instal·lar un insectari i una coberta verda.

Situacions d’emergència
Pel que fa a les mesures de seguretat, CosmoCaixa disposa dels extintors i hidrants homologats, tots
degudament revisats, dels quals es fa un seguiment trimestral i anual. En casos d’abocament
potencial de substàncies líquides perilloses, es disposa d’absorbents minerals (sepiolita), col·locats als
llocs on el risc és més elevat. Aquests mitjans estan a la disposició de tots els treballadors en cas de
vessament.
El darrer simulacre d’emergència (PAU) es va fer el 18 de setembre de 2017, amb una simulació
d’amenaça de bomba amb evacuació total. Hi ha un informe del simulacre que en detalla les
conclusions.
El simulacre d’emergència ambiental estava planificat per al novembre del 2017, però, tot just abans
d’iniciar-lo, es va produir una emergència real. Es va produir un incident a les escales mecàniques, que
va provocar el trencament del vidre de la barana. Aquest incident es va registrar i es van identificar els
aspectes ambientals afectats, per tal de fer-ne una gestió correcta.
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Taula d’indicadors
En la presentació de dades d’aquesta Declaració ambiental hem tingut en compte els indicadors que
ens permeten fer una anàlisi del comportament ambiental del museu més ajustada a la realitat i més
entenedora. No obstant això, per complir la norma de referència EMAS III, adjuntem tot seguit la
llista següent d’indicadors establerts sobre la base de la mida del museu (nombre de treballadors)
per al 2016:

Valor absolut
Eficiència energètica
Eficiència en consum de materials (*)
Consum d’aigua

Indicador
59,24 MWh/treb.

9,36 tones

136

0,07 t/treb.

m3

136

200,36 m3/treb

27.248

268,05 tones

136

1,97 t/treb.

Residus especials

1,039 tones

136

0,008 t/treb.

Emissions de CO2

280,50 tones CO2

136

2,06 t CO2/treb.

Residus totals

Biodiversitat
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8.056,17 MWh

Nre. de
treballadors
136

33.700

m2

136

247,79 m2/treb.

Propera validació
Aquesta Declaració ambiental té una vigència d’un any a partir de la data de validació.
Ha estat validada per

Date: 2018.06.28 13:25:31 +02'00'

SGS ICS Ibérica, S.A. amb data .......................................................................

SGS ICS Ibérica, S.A. està acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a verificador
ambiental amb número ES-V-0009, i és una entitat habilitada per la Direcció General de la Generalitat amb
número 034-V-EMAS-R.

Lluís Noguera
Director i responsable de Medi Ambient

Procés assessorat per:
Avinguda Diagonal, 482, 1a planta
08006 Barcelona
Tel. +34 933 630 335
Fax +34 934 155 777

Disseny: lapageoriginal.com
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