DECLARACIÓ AMBIENTAL 2020
Aquesta declaració és una actualització de les dades
corresponents al període gener-desembre del 2020
Basada en el Reglament 1221/2009, el Reglament 1505/2017 i el Reglament 2026/2018

L’any 2009, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de
la Fundació ”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.
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
Valentí Farràs
Març del 2020
2019

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Fundació ”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 o treballadora, 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 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: 932 126 050
NIF: G-58899998 (Fundació ”la Caixa”)
Correu electrònic: gmercader@fundaciolacaixa.org
Web: https://cosmocaixa.es/es/
CCAE 09: 9102 - Activitats de museus
NACE 09: 9102 - Activities of museums
Registre EMAS: ES-CAT-000312
Responsable del Sistema de Gestió Ambiental: Valentí Farràs
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L’activitat al
museu
El juny del 2014, la Fundació ”la Caixa” es va transformar en la Fundació Bancària ”la Caixa”. Des
d’aleshores, CosmoCaixa forma part d’aquesta fundació, la qual té com a visió ser una entitat de referència
per a la societat en el desenvolupament de solucions perdurables que:
-

Cobreixin les necessitats bàsiques dels més vulnerables.

-

Afavoreixin el progrés social, per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació

d’excel·lència i l’educació.
-

Acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

La Fundació Bancaria ”la Caixa”, a través dels seus programes, està alineada amb l’Organització de les
Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per erradicar la pobresa i lluitar
contra la desigualtat i la injustícia, i en favor de la salut i el benestar de totes les persones.
El Museu de la Ciència de la Fundació ”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 va ser 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.
Durant l’any 2019, CosmoCaixa va renovar la Sala Permanent, que va estar en obres durant el primer
semestre de l’exercici. La inauguració de la sala, actualment amb el nom de Sala Univers, va tenir lloc el
mes de juliol de 2019.
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 Laboratori
de Mates i a la Base Antàrtica, i activitats per als més menuts al Planetari Bombolla, al Clik i a Creactivity.
El Planetari Digital, que va actualitzar l’equipament durant l’exercici del 2020, ofereix una programació
adreçada a públics de totes les edats.
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.
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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.
En l’exercici 2019, l’Entitat Barcelona Turisme Sostenible va atorgar a
CosmoCaixa el premi a les Bones Pràctiques en l’eix de sostenibilitat
mediambiental per la presentació De l’edifici verd a l’edifici que
educa. La sostenibilitat des de l’experiència.

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.

L’activitat del museu durant el 2020 es va veure totalment afectada per les restriccions de mobilitat i capacitat decretades de
forma periòdica pel Govern de Catalunya arran de la crisi sanitària originada per la COVID-19.
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ElSistema de
Gestió Ambiental
El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de CosmoCaixa està basat en la norma ISO 14001 i el Reglament
Europeu EMAS, 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 Valentí Farràs, 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.
L’organigrama general funcional de CosmoCaixa és el següent:

Les responsabilitats relacionades amb el SGA es resumeixen en l’organigrama següent:
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Compliment de la normativa ambiental
El museu fa el 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.
La normativa publicada més rellevant de l’exercici 2020 va ser la següent:
✓

Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus
en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

✓

Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

✓

Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març,
per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma
en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

✓

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori
de l’Estat.

✓

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en
abocador.

Per complir els requisits de manteniment i inspecció de les instal·lacions, el museu disposa d’una empresa
externa especialitzada que duu a terme totes les activitats de manteniment necessàries per garantir l’estat
correcte de les instal·lacions.
Tot seguit es mostra un resum de l’avaluació del compliment dels requisits legals aplicables:
REQUISIT

ESTAT
Es disposa del PAU núm. 0001-2147-0013.
Homologat l’any 2016 i vàlid fins al setembre del 2020.

Pla Autoprotecció (PAU)

En curs la seva actualització, que s’ha vist retardada per la COVID-19.

Realització de simulacre d’emergència

Revisió anual dels equips de protecció

Es duu a terme cada any.
En el darrer, efectuat amb data 10/09/2019, es va simular que
s’escapava l’anaconda del Bosc Inundat.
Durant el 2020, es va implantar el Protocol COVID-19 per a la
reobertura del museu després del seu tancament durant l’estat
d’alarma.

contra incendis

Es fa a través d’una empresa mantenidora externa.
Darrera revisió, efectuada amb data de desembre del 2020.

Inspecció inicial dels equips de protecció

Inspecció efectuada amb data 25/11/2019.
Resultat desfavorable. S’esmenen les faltes indicades a l’acta i,

contra incendis

finalment, amb data 27/11/2020, s’obté l’acta favorable, que és
vigent fins al 25/11/2029.

Manteniment anual de la instal·lació de
baixa tensió

Es fa a través d’una empresa externa homologada.
Darrer manteniment, efectuat amb data 21/12/2020.

Inspecció quinquennal de baixa tensió

Efectuada amb data 22/03/2019 i vàlida fins al 22/07/2024.

Manteniment anual de la instal·lació d’alta
tensió

Es fa a través d’una empresa externa homologada.
Darrer manteniment, efectuat amb data 11/06/2020.

Inspecció triennal d’alta tensió

Efectuada amb data 11/06/2020 i vàlida fins a l’11/06/2023.

Alta de la nova instal·lació fotovoltaica

Núm. d’inscripció BT-14-1138018-Q.
La inscripció es va fer amb data 13/06/2019.

d’autoconsum
Inspecció
fotovoltaica
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inicial

de

la

instal·lació

Efectuada amb data 06/06/2019.
La periodicitat és quinquennal. Per tant, és vàlida fins al juny del
2024.

REQUISIT
Control semestral o anual de gasos
fluorats
Certificat del manteniment anual de les
instal·lacions tèrmiques
Inspecció de l’eficiència energètica de les
instal·lacions tèrmiques
Desinfecció i analítica en la detecció de
legionel·la
Inspecció de legionel·la en acumuladors
d’aigua calenta sanitària
Inspeccions d’aparells de pressió (nivells
A, B i C)
Inspeccions d’aparells de pressió (nivells A
i B)
Inspeccions d’aparells de pressió (nivells A
i B)
Inspecció reglamentària dels aparells
elevadors
Manteniment del dipòsit de gasoil
Inspecció reglamentària del dipòsit de
gasoil
Proves d’estanqueïtat de les canonades
del dipòsit de gasoil
Manteniments preventius dels grups
electrògens

ESTAT
Es fa a través d’una empresa mantenidora externa.
Darrer control, efectuat amb data 27/11/2020.
El manteniment es fa a través d’una empresa mantenidora externa.
Darrer certificat, amb data 30/12/2020.
Darrera inspecció, efectuada amb data 28/10/2017.
Vàlida fins a l’octubre del 2022.
Es fa a través d’empreses mantenidores externes.
Darrera intervenció, efectuada amb data 18/10/2020.
Darrera inspecció, efectuada amb data 07/05/2018.
Vàlida fins al maig del 2022.
Dipòsit d’emmagatzematge d’aire comprimit API núm. 55449/1.
Darrera inspecció B, efectuada amb data 30/10/2020.
Evaporador per assecador d’aire API núm. 55449/2.
Darrera inspecció A, efectuada amb data 14/11/2017.
Recuperador per assecador d’aire API núm. 55449/3.
Darrera inspecció A, efectuada amb data 14/11/2017.
Darrera inspecció, efectuada amb data 23/07/2020.
Vàlida fins al juliol del 2022.
El manteniment es fa a través d’una empresa mantenidora externa.
Darrer manteniment, efectuat amb data 25/03/2019.
Vàlid fins al març del 2024.
Darrera inspecció, efectuada amb data 18/06/2014.
Vàlida fins al juny del 2024.
Darrera prova d’estanqueïtat, efectuada amb data 13/06/2019.
Vàlida fins al juny del 2024.
El manteniment es fa a través d’una empresa mantenidora externa.
Darrer manteniment, efectuat amb data 22/10/2020.

Inspecció de la instal·lació de gas natural

Darrera inspecció, efectuada amb data 10/02/2021.
Vàlida fins al febrer del 2026.

Permís d’abocament d’aigües residuals

Renovat amb data 25/04/2016.
Vàlid fins a l’abril del 2024.

Autocontrol de l’abocament d’aigües
residuals

Llicència ambiental del museu i del
pàrquing (annex III 2.a segons OMAIIA)

Es fan autocontrols de les aigües abocades i s’envien els resultats a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrer enviament, efectuat amb data 10/07/2020.
Es disposa de llicències ambientals per a les activitats del museu i del
pàrquing.
Aquestes activitats estan exemptes de controls periòdics perquè
disposen del Reglament EMAS.

Llicència d’activitats del restaurant (annex
III, Decret 112/2010)

Gestió de residus

Darrer control, efectuat amb data 04/2016.
Vàlid fins a l’abril del 2020.
Es disposa de codi de productor núm. P-64768.1.
Es gestionen els residus a través d’un gestor autoritzat.
Es disposa de la documentació corresponent: contractes,
notificacions prèvies, etc.

Pel que fa a la legislació relativa a les pràctiques amb animals, el museu té contractada 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, renovat amb data 11 de març de 2020. Com a conseqüència de la darrera renovació, i
pensant en el benestar dels animals, CosmoCaixa va decidir posar fi a l’activitat del Toca-Toca durant
l’exercici del 2020.
D’altra banda, també 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.
Per tant, el museu compleix amb tots els requisits legals aplicables.
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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 2020, es van dur a terme 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 CosmoCaixa, perquè les parts
interessades la puguin consultar.
L’any 2020 es va mantenir 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 de
la Sala Univers permet fer un viatge apassionant, des del big-bang fins a les darreres fronteres del coneixement, ple de
propostes interactives, objectes reals i reproduccions científiques i artístiques.
Dos punts culminants d’aquesta exposició són els següents:
-

El Bosc Inundat, un espai de 1.000 m2 de selva amazònica en el qual es poden observar els animals i les
plantes que l’habiten.

-

El Globus Terraqüi.

Aquests dos espais permeten prendre consciència de la complexitat i la fragilitat dels ecosistemes naturals.
De les accions divulgatives més rellevants que es van dur a terme durant el 2020, podem esmentar-ne les següents:

Sensibilització dels visitants
A la recepció del museu hi ha disponible informació sobre la política ambiental i energètica aprovada
per l’actual Direcció, perquè la puguin conèixer tots els visitants. La política ambiental també està
penjada al web del museu, igual que la darrera declaració ambiental verificada.
Menja’t el museu (cancel·lada per la COVID)
Festes de la Laia (realitzada)
Pasqua a CosmoCaixa (cancel·lada per la COVID)
Explora (cancel·lada per la COVID)
Ciència en família (Creactivity, Clik, Planetari Bombolla, Toca-Toca) (cancel·lada per la COVID)
Laboratoris diversos (cancel·lada per la COVID)
Les nits dels museus (cancel·lada per la COVID)
Supercapdesetmana (cancel·lada per la COVID)
Estiu a CosmoCaixa (cancel·lada per la COVID)
CosmoNits de pel·lícula (realitzada)
Planetari digital (realitzada)
Nit jove (cancel·lada per la COVID)
Setmana de la Ciència (cancel·lada per la COVID)
Nadal a CosmoCaixa (realitzada)
Activitat vinculada al Mur Verd (cancel·lada per la COVID)
Activitat vinculada als gira-sols (cancel·lada per la COVID)
Durant l’exercici del 2020 es van dur a terme les activitats, segons la planificació, fins al 13 de març, moment
en què es va decretar l’estat d’alarma i es van suspendre totes les activitats no essencials.
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A partir de finals de juny del 2020, es va tornar a obrir el museu, definint i reorganitzant els espais per tal de
complir els protocols d’higiene i seguretat deguts a la COVID-19.
Alguns tallers escolars s’han adaptat com a espectacles (o tallers demostratius), per poder continuar oferint
el servei als visitants.

Identificació i avaluació dels aspectes ambientals
significatius
CosmoCaixa identifica cada any tots els aspectes ambientals que estan relacionats directament amb la seva
activitat i amb l’activitat de tercers, i que influeixen en l’activitat del centre. Així, s’avaluen anualment per
saber quins són significatius i poder actuar sobre el seu impacte.
El mètode per avaluar aquests aspectes (en situacions tant normals com anormals o d’emergència) es basa
en tres paràmetres: magnitud, severitat i incidència.
Els aspectes ambientals avaluats com a significatius per a l’any 2020, i per als quals s’han assumit plans
d’acció, són els següents:

Aspecte ambiental

Tipus

Causes / Pla d’acció

Consum d’aigua general de
l’edifici: lavabos, neteja,
manteniment, etc.

N/D*

Objectiu núm. 2/2020

Consum d’aigua de reg

N/D

Objectiu núm. 2/2020

N/D

Objectiu núm. 2/2020

N/D

Objectiu núm. 2/2020
Nova empresa de manteniment. Els primers mesos de
la seva activitat, es va detectar un increment en el
consum d’aigua, que es va ajustar a través de reunions
de treball amb el coordinador de medi ambient.

N/D

De forma puntual, es va detectar incompliment del
paràmetre d’amoni a les aigües residuals abocades.
Es va obrir un «No conformitat» per gestionar aquest
incompliment.
Com a principal acció, es va procedir a incrementar els
punts de neteja de la xarxa de clavegueram i a repetir
l’analítica.
El resultat va ser satisfactori i dins dels límits
permesos.

Consum
de
ornamentals

fonts

Consum d’aigua del Bosc
Inundat

Incompliment del paràmetre
d’amoni en l’abocament
d’aigües residuals

Fuita de gas refrigerant

A/D**

Fuita de gas refrigerant en un dels equips TRANE
(R134A amb PAO = 8 i PCA 1450).
Es va obrir el «No conformitat» pertinent.
Es va impartir una formació específica a través de
TRANE (servei d’atenció tècnica) sobre les màquines
de climatització existents.

(*) Normal/Directe
(**) Anormal/Directe

Pel que fa als aspectes ambientals, 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 per informar de l’impacte que
comporta aquest consum.
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Programa ambiental
El primer trimestre del 2020 es va elaborar un programa ambiental per a CosmoCaixa Barcelona. A continuació es presenta el seguiment d’aquest programa al llarg de l’any.

OBJECTIU 1:
Disminució del consum total d’energia elèctrica en el 3,7 % respecte de la línia de base (vegeu ISO 50001)

Indicador (kWh/any)
Objectiu núm.
1

Fites

Valor de
referència
(línia de base)

Disminució del
consum total
d’energia
elèctrica en el 3,7
% respecte de la
línia de base (any
anterior)
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1.1. Mantenir l’inventari d’enllumenat per
facilitar la presa de decisions a l’hora
de fer substitucions i avaluar
energèticament els canvis.
1.2. Mantenir l’inventari d’instal·lacions i
comptadors actualitzat.
1.3. Reduir el consum base. Analitzar en
detall els equips connectats durant les
24 hores els 365 dies per reduir-ne el
consum, si és possible.
1.4. Revisar els règims de funcionament
programats (estudiar els escenaris
actuals de programació de
l’enllumenat de l’SCADA per ajustar el
funcionament de l’enllumenat a
l’activitat i reduir el consum energètic;
optimitzar els horaris de funcionament
de l’enllumenat de l’edifici, distingint
entre activitats d’oficines i del museu, i
tenint en compte els horaris d’activitat
i de no activitat, dies laborables i
festius).

Valor a
assolir
(–3,7 % respecte
de la línia de
base)

Valor assolit

Comentaris

Març del 2020: Al gener, el consum es troba el 8 % per sota de
la línia base d’energia (LBE), que s’explica a través de la
variació dels usos significatius; al febrer, el consum es troba
l’11 % per sota l’LBE, que s’explica a través de la variació dels
usos significatius, bàsicament en la reducció del consum de
museografia (a causa d’un problema amb el comptador 4), la
reducció en climatització i la reducció d’altres equips
consumidors. El 13 de març, s’atura tota l’activitat del museu
davant l’estat d’alarma decretat pel coronavirus.

6.800.080

6.548.477

5.730.100

Juny del 2020: Des del 13 de març fins al 8 de juny, el centre
roman tancat i sense activitat a causa de la crisi sanitària
derivada de la COVID-19. A partir del dia 8 de juny, el centre
torna a obrir per al personal intern, i el 15 de juny torna
l’activitat al museu amb les mesures corresponents per
garantir la seguretat dels usuaris: museografia amb guia,
sense que els usuaris puguin interaccionar amb els mòduls,
CosmoNit amb un terç de la capacitat, durada màxima de la
visita de dues hores, capacitat limitada, visites individuals o
amb el nucli familiar. S’observa una recuperació del consum
en el mes de juny de l’ordre dels valors del mes de febrer,
abans del confinament. El nombre de visitants del mes de juny
és el 83 % inferior al del juny del 2019. Les hores d’obertura del
centre són el 46 % inferiors al juny del 2019. La reducció del

Indicador (kWh/any)
Objectiu núm.
1

Fites

Valor de
referència
(línia de base)

1.5. Sensibilitzar el personal sobre bones
pràctiques energètiques.

Valor a
assolir
(–3,7 % respecte
de la línia de
base)

Valor assolit

Comentaris

consum d’aquest trimestre no s’atribueix a un estalvi
energètic, sinó que és una reducció del consum a causa del
tancament de l’activitat. Durant aquest trimestre, es
mantenen actius els consums imprescindibles, com ara el
Bosc Inundat i el manteniment de la climatització, per no
deixar el centre amb càrrega tèrmica zero.
Setembre del 2020: El primer trimestre de funcionament del
centre amb la «nova normalitat» és del juliol al setembre. És a
dir, l’edifici és obert al 100 %. No obstant això, hi ha limitació
de capacitat. S’observa que els consums s’han recuperat i
s’assimilen als del mes de febrer, abans de l’estat d’alarma. Pel
que fa a la climatització, l’aire s’acciona manualment amb
comportes obertes al 100 % (abans, 10-20 % de ventilació). El
transport vertical (escales mecàniques) ha disminuït (tres de
les sis, i 12 hores en lloc de 24) des del mes de febrer, just quan
es van instal·lar els comptadors. No obstant això, les lectures
són errònies. Però l’estalvi no és degut a les actuacions.
Desembre del 2020: El segon trimestre de funcionament del
centre amb la «nova normalitat» és de setembre a desembre.
És a dir, l’edifici és obert al 100 %. No obstant això, hi ha
limitació de capacitat. S’observa que els consums s’han
recuperat i s’assimilen als del mes de febrer, abans de l’estat
d’alarma. Pel que fa a la climatització, l’aire s’acciona
manualment amb comportes obertes al 100 % (abans, 10-20 %
de ventilació). L’estalvi assolit no és degut a les actuacions
d’eficiència energètica.
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2

OBJECTIU 2:
Disminució del consum total d’aigua en el 4 % respecte de l’any 2018

ASSOLIT

Objectiu núm.
2

Indicador (m3/any)
Fites

Valor de
referència
(2018)

Valor a
assolir

Comentaris

Valor
assolit

Març del 2020
Consum des del gener fins al 14 de març, en condicions
normals de funcionament del museu; a partir del 14 de
març, es declara l’estat d’alarma com a conseqüència de la
pandèmia de COVID-19.

Disminució del
consum total
d’aigua en el 4 %
respecte de l’any
2018

2.1. Fer el seguiment del consum d’aigua
a través de l’SCADA existent per
detectar anormalitats.
2.2. Definir les corbes de control de
l’aigua (per hores o per dies).
2.3. Comunicar
les
incidències
i
anormalitats al coordinador de medi
ambient.
2.4. Proposar millores de les instal·lacions
per tal d’evitar que tinguin
sobreconsums.
2.5. Estabilitzar el consum d’aigua del
Bosc Inundat i de les fonts
ornamentals fent-ne el seguiment i
proposant millores.
2.6. Fer el seguiment i l’avaluació del
consum d’aigua a través dels grups de
treball.

El consum de gener a març va ser de 5.498 m3.
Durant el mateix període de l’exercici 2019, el consum va ser
de 5.904 m3.
Durant els mesos d’abril, maig i juny, s’espera un consum
molt per sota de l’habitual, ja que el museu està tancat al
públic.
Juny del 2020
25.061

24.059

19.873

El consum en tancar el mes de juny ha estat de 10.105 m3.
Durant el mateix període de l’exercici 2019, el consum va ser
de 12.071 m3.
S’esperava una reducció més gran del consum d’aigua, de
manera que es treballa per esbrinar les possibles causes que
no han permès aquesta disminució.
Hi ha un «No conformitat» obert, per possible mal
funcionament del comptador general d’Aigües de
Barcelona.
D’altra banda, s’ha produït un excés de consum al Bosc
Inundat. Possible causa: canvi de persona responsable del
manteniment (Òptima).
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Setembre del 2020
El consum en tancar el mes de setembre ha estat de
15.476 m3.
Durant el mateix període de l’exercici 2019, el consum va ser
de 19.117 m3.
Tot i l’obertura del museu, els nivells d’activitat estan per
sota del període anterior a la COVID-19. Per aquest motiu, el
consum d’aigua es continua mantenint per sota dels valors
de l’exercici 2019.
No obstant això, atès que determinats consums no
depenen dels visitants, es continua treballant en el control
operacional, per tal de detectar desviacions.
S’ha tornat a sol·licitar una comprovació del comptador
general d’aigua de la companyia.
Desembre del 2020 – Tancament
El consum en tancar el mes de desembre ha estat de
19.873 m3. Això suposa una disminució del 23,07 % respecte
de l’exercici 2019.
Aquesta reducció es vincula a:
— Reducció de l’activitat del museu.
— Reducció de les fuites vinculades a les fonts
ornamentals.
Per contra, es detecta un petit increment en el consum
d’aigua vinculat al Bosc Inundat i al reg.
Aquest objectiu es dona per assolit. Tot i així, es mantindrà
el control operacional del vector aigua per tal d’assegurar
que els consums es mantenen dins dels rangs considerats
«normalitzats».
Durant l’exercici 2020 s’ha millorat el sistema de reg del
jardí rodó.
Es continua fent el seguiment i l’anàlisi mensual del consum
d’aigua, però no s’han dissenyat les corbes de control, ja
que les dades de l’any 2020 no són representatives.
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OBJECTIU 3:
Increment de la biodiversitat en l’entorn de CosmoCaixa

37,5 %
Assolit

Objectiu núm.
3

Indicador (Sí/No)
Fites

Valor de
referència

Valor a
assolir

Valor assolit

Comentaris
Març-juny del 2020
Tots aquests projectes resten interromputs
com a conseqüència de la pandèmia causada
per la COVID-19, i es replanificaran en funció
del pressupost que s’hi pugui destinar.
Els esforços del museu se centraran en la
reobertura i en les mesures de seguretat a
implantar per poder complir els requeriments
en matèria de COVID-19.
Setembre del 2020

Millorar el
comportament
ambiental
directe i
indirecte

3.1. Projecte i execució de l’edifici verd
(pantalla interactiva)
3.2. Projecte de sostenibilització del jardí dels
pins
3.3. Projecte de papereres en l’àmbit de la
instal·lació de CosmoCaixa
3.4. Projecte del mòdul de compostatge

3.1: Aquest projecte queda paralitzat de
moment.
NO

SÍ

SÍ

3.2: Es posa en marxa. Es disposa del projecte
bàsic i queda pendent l’elaboració del projecte
executiu.
3.3: Es posa en marxa.
3.4: Es posa en marxa.
Desembre del 2020 – Tancament
3.2: Es disposa del projecte bàsic i del projecte
executiu. L’execució del projecte depèn de la
planificació de la inversió dels propers
exercicis.
3.3: Es disposa del projecte. Queda pendent
d’executar en funció del pressupost assignat.
3.4: Es disposa del projecte. Queda pendent
d’executar en funció del pressupost assignat.
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D’altra banda, també s’ha treballat en les accions de millora següents:

Accions
Potenciar la segregació de residus a través d’un nou
concurs de neteja: millora dels carros de neteja, potenciar
l’ús de productes ecoetiquetats, etc.
Eliminar els gots de plàstic de les fonts d’aigua de les
oficines.
Projecte d’economia circular interna: conèixer el volum
d’aigua disponible per al reaprofitament del reg.

Comentaris
Març-juny del 2020
Accions interrompudes a causa de la pandèmia derivada de la COVID-19, que s’aniran
activant en funció del pressupost disponible.
Setembre del 2020
✓

Concurs de neteja: Queda ajornat fins al gener del 2021.

✓

Gots de plàstic: Pendent.

✓

Economia circular (consum d’aigua): En procés.

✓

Segregació de residus a les oficines subcontractades: Pendent.

Desembre del 2020 – Tancament
Potenciar la segregació de residus a les oficines de les
empreses subcontractades. Seguir el model de les oficines
de CosmoCaixa.

✓

Concurs de neteja: Queda ajornat fins al març del 2021.

✓

Gots de plàstic: Pendent. Actualment, l’ocupació de les oficines és baixa per les
restriccions de la COVID-19.

✓

Economia circular (consum d’aigua): Es treballa internament per poder saber
aquesta dada, i es prepara la infraestructura necessària.
Segregació de residus a les oficines subcontractades: Durant l’exercici 2020, no
s’han dut a terme accions al respecte. S’estudiarà la continuïtat d’aquesta acció
de cara al 2021.

✓
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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.
Actualment, no es disposa del document de referència sectorial. Per tant, per al control de l’evolució
d’aquests aspectes s’utilitzen indicadors definits per la mateixa organització, sobre la base del coneixement
de la seva activitat.
Aquests indicadors, que prenen com a referència el nombre de visitants, treballadors, menús servits al
restaurant i metres quadrats ocupats, proporcionen una informació que es pot comparar entre diferents
períodes de temps.
Durant l’any 2020, hi ha hagut canvis significatius en les circumstàncies del museu, ja que tant la crisi sanitària
originada per la COVID-19, amb el corresponent estat d’alarma decretat entre març i juny del 2020, com les
restriccions de mobilitat imposades pel Govern de Catalunya, han influït en els aspectes ambientals de
l’organització. L’any 2020 no es pot comparar amb les dades disponibles, ja que ha estat un any sense
precedents.
L’evolució dels valors de referència ha estat la següent:

Nre. de visitants
Nre. de menús

2020

Variació vs.
2019

Variació vs.
mitjana històrica

2018

884.636

1.045.961

1.002.965

356.584

977.854

–64,45 %

–63,53 %

104.158

123.598

119.227

Sense dades

115.661

---

---

136

136

136

136

136

---

---

Nre. de treballadors

2019

Mitjana històrica
(2017-2019)

2017

Com es pot observar, el nombre de visitants ha experimentat una dràstica reducció del 64,45 % respecte de
l’any anterior, i del 63,53 % respecte de la mitjana històrica.
Pel que fa a la dada de menús servits durant l’any 2020, i tenint en compte tant el tancament del museu
durant l’estat d’alarma com les restriccions existents en el sector de la restauració, s’ha decidit no inclourehi un valor que no es pot comparar amb els anys anteriors. Durant el 2020, només es van servir menús fins
al 13 de març, i en la posterior reobertura del museu, el restaurant no ha pogut oferir aquest servei.
Pel que fa al nombre de treballadors, s’ha mantingut constant en els darrers anys. No obstant això, durant
l’estat d’alarma, el total de la plantilla de CosmoCaixa (a excepció dels serveis de manteniment de l’edifici)
ha dut a terme les seves tasques en la modalitat de teletreball.
El museu va tancar les portes del 14 de març al 13 de juny de 2020, però el manteniment essencial de l’edifici
es va mantenir operatiu.
A finals de juny del 2020, es va obrir de nou el museu seguint els protocols dictats per la COVID-19 i la
capacitat permesa per la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquest moment, els treballadors de
CosmoCaixa van combinar el treball presencial amb el teletreball, per garantir la capacitat a les oficines de
l’entitat.
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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 reaprofita una part de les aigües procedents del Bosc Inundat per al reg del Jardí de
la Mediterrània.

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.
Durant l’exercici 2018 es van definir nous indicadors del control de consum
d’aigua en funció dels comptadors i dels usos de l’aigua.

B.

Usos principals

Els usos principals d’aigua a CosmoCaixa són:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Manteniment general de les instal·lacions i altres usos (activitats pròpies del museu, etc.)
Lavabos del museu i oficines, com també vestidors dels treballadors
Cuina del restaurant
Bosc Inundat (ús i manteniment)
Reg de les zones enjardinades
Fonts ornamentals (ús i manteniment)

C.

Consum d’aigua

El consum total d’aigua a CosmoCaixa durant l’exercici 2020 va ser de 19.873 m3, que equival a unes
7,95 piscines olímpiques, considerant que es necessiten uns 2.500 m3 d’aigua per omplir-ne una.

General
aigua
m3
indicador
m3/visitant
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m3

25.061

25.832

19.873

2018

2019

2020

m3/visitant

0,0240

0,0258

2018

2019

0,056
2020

Observem que l’any 2020 el consum general d’aigua a CosmoCaixa va disminuir en el 23,07 % respecte de
l’exercici del 2019, i va disminuir en el 23,70 % respecte de la mitjana dels exercicis 2017-2019.
Les principals causes d’aquesta disminució han estat el tancament del museu durant l’estat d’alarma i les
restriccions de mobilitat i de capacitat durant la posterior reobertura.

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

Consum
Consum d’aigua
per tipus d’ús

Durant l’exercici 2018 es va iniciar una nova metodologia de control dels consums sobre la base dels
comptadors instal·lats i dels usos que CosmoCaixa fa de les aigües. Per aquest motiu, no ha estat fins al 2020
que hem aconseguit uns valors històrics de tres exercicis, tot i que els consums de l’any 2020 no es poden
comparar per la seva anormalitat.
Durant els anys 2018, 2019 i 2020, s’ha treballat per millorar el monitoratge del consum, per tal de poder
detectar les fuites de seguida i evitar el malbaratament de l’aigua.
A la taula següent es mostra un resum del consum d’aigua:

2018

2019

2020

Mitjana històrica (2017-2018)

Variació vs.
2019

Variació vs.
mitjana

Consum general

m3

25.061

25.832

19.873

25.446,50

Consum del Bosc Inundat

m3

4.671

5.190,7

5.490

4.930,85

5,77 %

11,34 %

Consum del restaurant

m3

1.326

1.432

477

1.379,00

–66,69 %

–65,41 %

Consum del reg*

m3

4.016,5

4.385,7

3.581,7

4.201,10

–18,33 %

–14,74 %

Consum de les fonts ornamentals

m3

3.072

4.368

1.183

3.720,00

–72,92 %

–68,20 %

Consum del manteniment

m3

14.901,7

13.861.6

11.616

14.381,65

–16,20 %!

–19,23 %

Aprofitament de l’aigua de l’aljub

m3

2.926

3.449

2.408

3.187,50

–30,18 %

–24,45 %

Consum general per visitant

0,0240

0,0258

0,056

0,025

117,05 %

124,90 %

Consum general per superfície

m3
/
visitant
m3/m2

0,744

0,771

0,059

0,758

–23,51 %

–22,15 %

Consum del restaurant per menú

m3/menú

0,0107

0,012

Sense dades
comparables

----

----

----

* Una part del reg prové de l’aprofitament de l’aigua de l’aljub.
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–23,07 %

–21,90 %

3.677
3.449
3.677

3.067
2.408

Evolució del
reaprofitament
d’aigua per al reg en m3

2.926

Reaprofitament
d’aigua per al reg

2018

2019

2020

m3

A CosmoCaixa es reutilitza l’aigua provinent de l’aljub de recollida de les aigües pluvials i de les aigües de
rebuig del Bosc Inundat per al reg del Jardí de la Mediterrània, la Plaça de la Ciència, el Jardí d’Arquimedes i
el talús del restaurant. En el darrer exercici s’han reaprofitat un total de 2.408 m3 d’aigua.

Manteniment
aigua per al

14.901
m3
indicador m3/visitant

m3

13.861,6 11.616,0

2018

2019

2020

m3/visitant

0,0142

0,0188

2018

2019

0,033
2020

Aquest consum es relaciona directament amb el manteniment general de l’edifici (neteja, manteniment
museogràfic i biològic, aigües domesticosanitàries dels lavabos, etc.). L’increment de l’indicador m3/visitant
és conseqüència de la disminució dels visitants durant l’exercici 2020 (tancament del museu i restriccions en
capacitat i mobilitat).

5.490
4.671
aigua

5.190,7

m3

m3

2018

2019

2020

El consum d’aigua del Bosc Inundat es relaciona amb les tasques de manteniment i neteja d’aquest espai,
com també amb el nombre d’espècies animals que hi viuen i la seva tipologia. Per tant, en aquest cas es
continuarà 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.
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m3/menú servit

2020

Sense dades

2019

0,012

2018

0,011

m3

477

1.326

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

1.432

Restaurant

2018

2019

2020

El consum d’aigua del restaurant (en valor absolut) es manté constant en els anys 2018 i 2019. Pel que fa
a l’indicador de m3/menú servit, ha experimentat un augment respecte dels exercicis 2018 i 2019, ja que
el tancament del museu i les restriccions del sector de la restauració han provocat un descens molt
important dels menús servits.

Reg dels
jardins

4.016

Evolució del consum
d’aigua de reg en m3

m3

2018

4.385

2019

3.582
2020

El reg dels jardins es fa a través d’aigua de la xarxa i de l’aigua procedent tant de la recollida de les pluvials
com de l’aigua de rebuig del Bosc Inundat (reaprofitament). Durant l’exercici 2020, dels 3.582 m3 d’aigua
destinada al reg, 2.408 m3 van procedir de l’aigua reaprofitada, la qual cosa suposa el 67,27 % del total
consumit. En principi, el consum destinat al reg dels jardins està directament relacionat amb la
climatologia de la zona i, més concretament, amb les precipitacions. Es continuarà controlant per
observar l’evolució del consum i les possibles accions de millora que caldria implementar.

Fonts
ornamentals
Evolució del consum d’aigua
del reg del Jardí de la
Mediterrània en m3

m3

3.072

4.368

2018

2019

1.183
2020

L’aigua aquí detallada s’utilitza per al manteniment de les fonts ornamentals de CosmoCaixa. Durant
l’exercici 2020, s’ha reduït de forma notable el consum a les fonts ornamentals, ja que s’han controlat les
fuites que hi va haver durant l’exercici 2019, i durant l’estat d’alarma van estar tancades.
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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 2020, no s’han detectat fuites que hagin afectat de forma directa el consum mitjà
diari.

Gestió de l’energia
A. Procedència de l’energia
L’energia elèctrica consumida a CosmoCaixa prové de la distribuïdora Nexus Energía, S.A., i, segons un
informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, procedeix en el 100 % de fonts
renovables.
Això significa que no s’han produït emissions de CO2 derivades del consum d’energia elèctrica.

B. Usos principals
Il·luminació de tots els espais existents a CosmoCaixa: museu, oficines, restaurant,
aparcament, botiga, sales per fer-hi activitats, etc.

-

Climatització de tot el museu, oficines i Bosc Inundat.

Instal·lacions i maquinària existents a CosmoCaixa.
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C.

Consum d’energia elèctrica

El personal de manteniment controla mensualment el consum d’electricitat.
Les dades del consum total s’obtenen dels comptadors, així com de l’energia de fonts renovables

MW
h

2018

2019

2020

MWh/m2

2018

0,1732

del

0,2038

0,2200

produïda per CosmoCaixa:

2019

2020

Pel que fa a l’indicador, s’ha establert respecte de la superfície de l’edifici, ja que el consum elèctric no
depèn del nombre de visitants, sinó de la superfície que cal il·luminar i climatitzar, i també 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, però s’utilitzen, en canvi, equips més eficients.
En línies generals, el consum elèctric total va disminuir l’any 2020 el 15,73 % respecte de l’any anterior.
Així doncs, el comportament del consum energètic es manté en uns nivells molt per sota dels anys 2017
i 2018.
Això es deu principalment a la inversió que CosmoCaixa fa en la substitució progressiva per il·luminacions
més eficients (leds), a les màquines de climatització i a la disposició d’un sistema de gestió de l’eficiència
energètica basat en la ISO 50.001.
A través d’aquest sistema de gestió, es duu a terme el monitoratge i el control del consum per als
diferents usos, fet que ha permès una reducció del consum en els darrers exercicis.
La distribució del consum energètic de l’exercici 2020 va ser la següent:

Consum energètic

% sobre el total

Bosc Inundat

8,55

Museografia

5,45

Climatització i ACS

44,72

Bombes i aire comprimit

16,76

Aparcament

1,20

Botiga

0,13

Àgora

0,67

Auditori

0,33

Cuina-Cafeteria

4,81

D’altres

17,38
S’han ombrejat els consums més significatius.
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Consum de combustible
El gasoil és consumit únicament en condicions anormals de funcionament per abastar 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.
Durant l’exercici 2018 es va instal·lar una sonda que indica el tant per cent disponible del volum del dipòsit.
El consum dels darrers anys és el següent:
Consum de gasoil

2018
1.470

Litres

2019
1.750

2020
750

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

Variació vs.
mitjana

Variació vs.
2019

2019

m3

4.306

4.748

2.231

4.527

–53,01 %

3

0,426

0,485

Sense dades

0,455

----

m /menú

2020

Mitjana històrica
(2018-2019)

2018

–50,72 %
---

El consum de gas, tant en el valor absolut com en el valor de l’indicador, ha disminuït respecte de l’exercici 2019. La
causa ha estat la crisi sanitària originada per la COVID-19, ja que les restriccions de mobilitat i capacitat han afectat de
forma directa l’activitat del restaurant del museu.

Energies renovables

l’autoconsum en

KWh

2018

2019

2020

KWh/m2

2018

2019

3,17

1,99

Sense

generació
d’energia per a

producció

Durant l’exercici 2018 es va iniciar el procés d’instal·lació de fonts d’energies renovables al museu. Aquest
projecte va encaminat a produir energia per l’autoconsum.

2020

El primer pas va consistir a instal·lar dos gira-sols solars (smartflower POP) a la Plaça de la Ciència. Es tracta
de plataformes solars intel·ligents en forma de gira-sol que, amb un disseny innovador i tecnologia d’última
generació, permeten aprofitar d’una manera molt eficient la radiació solar per obtenir electricitat i injectarla a la xarxa elèctrica del museu.
El primer semestre del 2019, CosmoCaixa, seguint amb el projecte de les energies renovables, va instal·lar
268 plaques fotovoltaiques a les cobertes de les pèrgoles de la Plaça de la Ciència, a la coberta del vestíbul i
a la coberta de l’edifici modernista, amb una potència total instal·lada de 86,6 KWp. Un cop finalitzada la
instal·lació, el mes de juliol del 2019 es van posar en marxa.
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Durant l’exercici 2020, aquestes instal·lacions han generat 106.806 kWh. Això suposa l’1,83 % del consum
total d’energia elèctrica de CosmoCaixa.

Eficiència energètica
El consum total d’energia de CosmoCaixa el 2020 va ser el següent:

Indicador
MWh/treb.

2019
Energia elèctrica total
(MWh)

Indicador
MWh/treb.

2020

42,92

–14,99 %

34,50

0,25

–46,85 %

8,27

0,061

–57,13 %

5.879,68

43,23

–15,42 %

6.867,41

50,49

5.836,91

Gas natural (MWh)

64,91

0,48

Gasoil (MWh)

19,29

0,14

6.951,61

51,11

TOTAL

Variació interanual

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.

Residus principals
L’activitat diària de CosmoCaixa genera una quantitat de residus destacable, majoritàriament residus no
especials:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Residus banals
Paper i cartró
Envasos (plàstics, brics, etc.)
Envasos de vidre
Residus voluminosos procedents de les exposicions
Ferralla
Fusta
Olis vegetals, càpsules i residus orgànics procedents 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 2018, 2019 i 2020.
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Volum de residus no
especials en tones

Volum de residus no especials en tones
160
140
2018

120
100
80

2019

60
40

2020

20
0

Residus
banals

Paper i cartró

Envasos

Vidre

Fusta

Ferralla

Residus
voluminosos

Residus
orgànics

Les dades més importants sobre residus es resumeixen a la taula següent:
Tipus de residu

Unitats

Tipologia

2018

2019

2020

Residus banals

Tones

No especial

152,05

125,8

89,80

Paper i cartró

Tones

No especial

40,39

40,59

22,64

Envasos

Tones

No especial

32,9

31,71

7,85

Vidre

Tones

No especial

2,4

4,24

3,36

Residus voluminosos

Tones

No especial

28,8

33,92

23,12

Fusta

Tones

No especial

s/d

0,56

4,58

Ferralla

Tones

No especial

s/d

s/d

6,40

Residus orgànics

Tones

No especial

8,68

11,60

5,76

Tòners

Tones

No especial

0,075

0,08

0,005

Piles

Tones

Especial

0,05

0,1

0

Fluorescents

Tones

Especial

s/d

s/d

0,297

Absorbents contaminats

Tones

Especial

0,07

0,04

0

Productes químics

Tones

Especial

0,02

No produïts

0,031

Aerosols

Tones

Especial

No produïts

0,01

0

Envasos de productes químics

Tones

Especial

0,02

0,01

0,062

Olis

Tones

Especial

No produïts

0,05

0

Residus d’aparells elèctrics i
electrònics

Tones

Especial

0,31

0,14

0,017

Restes de pintura

Tones

Especial

0,05

0,33

0

Restes de productes químics

Tones

Especial

0,08

0,18

0,123

Olis vegetals (restaurant)

Tones

No especial

0,88

0,62

0,028

Animals morts

Tones

Especial

No produïts

0,082

0,024

Càpsules de cafè del restaurant

Tones

No especial

1,554

1,645

0,605

Runes

Tones

No especial

No produïts

18,00

No produïts

En general, cal fer les consideracions següents:
o
o
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Els residus banals han experimentat un descens notable respecte dels anys anteriors, fet que s’atribueix
al tancament de la instal·lació al públic a conseqüència de la pandèmia covid-19.
A partir de l’exercici 2018, els residus orgànics es gestionen de forma separada.

o
o

El paper i cartró i els envasos disminueixen en valor respecte de l’exercici 2019.
Els residus de vidre es retiren periòdicament, de manera que un exercici coincideix amb una única
recollida (menys quantitat gestionada), i l’exercici següent, amb dues (més quantitat gestionada).
Els residus voluminosos, que són els que es generen en les neteges de magatzems i en el muntatge i
desmuntatge d’exposicions, també han disminuït respecte del 2019. Això és a causa de la pandèmia
covid-19.
A partir dels exercicis 2019 i 2020, també se separen les fraccions dels residus de fusta i ferralla. Durant
el 2020, es van incrementar aquests residus a conseqüència de les obres a l’espai del Toca-Toca.
Els olis vegetals es generen al restaurant, de manera que el seu volum depèn de l’activitat d’aquest.
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 la possibilitat de reutilitzar-ne els materials.
Quant als residus especials, com ara tòner, piles, material absorbent i fluorescents, es retiren dos cops a
l’any, segons la seva generació.

o

o
o
o
o
o
•

Els residus de runa es generen en cas d’obres i millores al museu.
La quantitat total de residus gestionats durant l’exercici 2020, en funció de la seva naturalesa, es mostra
a continuació:

2018

2019

2020

Variació interanual

Residus especials

Tones

0,755

0,948

0,587

–38,08 %

Residus no especials

Tones

236,82

158,36

–34,40 %

Residus orgànics

Tones

284,52
284,52
8,68
8,68

11,6

5,76

–50,34 %

Els residus especials han experimentat una reducció, arran de l’aturada de l’activitat del museu.
Els residus no especials han disminuït considerablement degut a l’aturada de l’activitat del museu.
Els residus orgànics es gestionen de forma separada des de l’exercici 2018. La quantitat gestionada es
relaciona amb l’activitat del restaurant.
B. Gestió interna
CosmoCaixa disposa de mitjans suficients per fer una segregació correcta dels residus generats, tant a
les oficines com a la resta de les instal·lacions.
Durant el 2020 es va continuar treballant en el control de la recollida selectiva, especialment per part de
les empreses externes que treballen a les instal·lacions del museu. També es va exigir a aquestes
empreses una segregació correcta dels residus especials produïts, per als quals es va destinar una zona
específica d’emmagatzematge.
Així mateix, a finals del 2019 es va implementar la segregació dels residus voluminosos (rebuig de fusta i
ferralla).
El seguiment i el control dels residus generats anualment es fan a través del Llibre de residus, on es
registren totes les sortides.

Emissions atmosfèriques
A.

Procedència

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

B.

Equivalència en tones de CO2
A CosmoCaixa es calculen les emissions de CO2 equivalents procedents de les fonts abans indicades.
Cal destacar que, a partir de l’exercici 2017, es van incorporar dins d’aquest càlcul les emissions
procedents de la generació de residus i el consum d’aigua (fins llavors no considerades).
Els factors de conversió provenen de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (versió del març del 2020).
Aquest càlcul permet valorar l’impacte real en emissions de tones equivalents de CO2 a l’atmosfera.

Les emissions vinculades al consum d’energia elèctrica són les següents:

CO2 per consum elèctric total

Tones equivalents

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

2018

2019

2020

Variació
interanual

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00000

0,00

0,00

0,00%

0,0000

0,00

0,00

0,00%

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

CO2 per consum de gas

Tones equivalents

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

2018

2019

2020

Variació
interanual

9,26

10,26

4,77

-53,45%

2,75E-04

3,04E-04

1,42E-04

-53,45%

2018

2019

2020

Variació
interanual

4,16

4,95

2,15

-56,54%

3,977E-06

4,938E-06

6,036E-06

22,25%

0,000123

0,000147

0,000064

-56,54%

Pel que fa a les emissions derivades del gasoil:

CO2 per consum de gasoil

Tones equivalents

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

Emissions per m2

Tones equivalents/m

2

Respecte a les emissions de SO2, NOx i PM, s’han calculat en base al consum de gasoil per part dels grups
electrògens, que ha sigut de 750 litres. Tenint en compte la densitat del gasoil, el seu poder calorífic i els
factors d’emissió (Informe Inventarios GEI 1990-2019 (Edición 2021), España – Anexo 7), el resultado ha sigut:
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Resultats
Any

Variació
interanual
--161,77%
19,05%
-57,14%

g SO2

2017
2018
2019
2020

1.173,11
2.535,99
3.019,03
1.293,87

Variació
interanual
--161,77%
19,05%
-57,14%

g NOx
1.242,70
2.686,43
3.198,13
1.370,63

Variació
interanual
--161,77%
19,05%
-57,14%

g PM
124,27
268,64
319,81
137,06

Si tenim en compte la superfície del museu, de 33.700 m2:
Resultats
Any
2017
2018
2019
2020

g SO2 / m2
0,035
0,075
0,090

g NOx / m2
0,037
0,080
0,095

g PM / m2
0,004
0,008
0,009

0,038

0,041

0,004

Les emissions vinculades a la generació de residus són les següents:

CO2 per generació de
Tones equivalents
residus

2018

2019

2020

Variació
interanual

99,90

86,36

70,61

-18,24%

Emissions per visitant

Tones equivalents/visitant

0,00010

0,00009

0,00020

129,97%

Emissions per m2

Tones equivalents/m2

0,0030

0,0026

0,0021

-18,24%

Aquestes són les emissions vinculades al consum d’aigua:

CO2 per consum d´aigua total Tones equivalents
Emissions per visitant
Emissions per m

2

Tones equivalents/visitant
2

Tones equivalents/m

2018

2019

2020

Variació interanual

9,90

10,20

7,85

-23,07%

0,000009

0,000010

0,000022

116,39%

0,00029

0,00030

0,000234

-23,07%

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

Taula resum 2020

Tones equivalents CO2

%

Electricitat
Gas natural
Gasoil
Gasos refrigerants
Generació de residus
Consum d’aigua

0,00
4,77
2,15
450,45
70,61
7,85

0
0,89
0,40
84,07
13,18
1,46

Total

535,83

100 %

El 2020, es van incrementar les emissions de les tones equivalents de CO2 perquè es van produir un total
de quatre fuites de gas refrigerant R134A (315 kg en total) en tres dels equips de climatització. Les fuites
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van ser localitzades i reparades.
També cal 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 les següents:
✓

Cuina i restaurant

✓

Sanitaris i vestidors

✓

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, aquest permís d’abocament
exigeix fer una analítica anual a diferents punts i comunicar-ne els resultats, per comprovar que les
característiques de les aigües compleixen els límits fixats per la normativa.
Les analítiques fetes el 2020 van donar els resultats següents:
Analítica

Paràmetres/Límits

el maig del 2020
C. d’Isaac Newton

pH (unitats pH)

6,00-10,00

C. del Cister C. dels Quatre Camins

7,08

7,11

7,17

84,00
84,00
200,00
200,00
382,97

13,00
13,00
29,00
29,00
219,85

334,00
334,00
400,00
400,00
70,92

1.570,00
382,97
8,00
1.570,00
47,00

939,85
219,85
1,20
939,85
26,00

613,50
70,92
0,35
613,50
3,50

<2
8,00
79,60
47,00
0,34

<2,0
1,20
0,46
26,00
0,90

<2,0
0,35
0,68
3,50
<0,10

1,10
<2,0
41,00
0,46
<0,30

<0,20
<2,0
100,00
0,68
<0,30

MES (mg/l)

750,00

DQO (mg/l)

1.500,00

Clorurs (mg/l)

2.500,00

Conductivitat a 25 °C
(µS/cm)

6.000,00

P total (mg/l)

50,00

NTK (mg/l)

90,00

Matèria inhibidora
(Equitox)

25,00

Amoni (mg/l)

60,00

1,80
<2
80,00
79,60*
<0,30

Tensioactius aniònics
(mg/l)

6,00

0,34

0,90

<0,10

Olis i greixos (mg/l)

250,00

1,80

1,10

<0,20

Sulfats (mg/l)

1.000,00

80,00

41,00

100,00

Sulfurs totals (mg/l)

1,00

<0,30

<0,30

<0,30

* Paràmetres mesurats una altra vegada amb una nova analítica el juny del 2020 per contrastar el compliment dels límits aplicables.

Es detecta incompliment del paràmetre d’amoni al punt d’abocament situat al carrer d’Isaac Newton.
Aquest paràmetre és comú a les aigües fecals procedents dels serveis del museu.
Com a mesura preventiva, s’ha ampliat el nombre de neteges de la xarxa de recollida de les aigües residuals
i, en especial, de l’arqueta, per evitar estancaments d’aquest tipus d’aigües que provoquin reaccions
químiques i, per tant, presència d’amoni a les aigües abocades.
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El mes de juny es va tornar a repetir l’analítica al punt d’abocament del carrer d’Isaac Newton, per
comprovar-ne el compliment:

Paràmetres/Límits

Analítica
el juny del 2020
C. d’Isaac Newton

Amoni (mg/l)

60,00

4,92

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.
Quan es va fer el control inicial del museu, es va comprovar que el seu nivell de soroll és mínim i, per tant,
no s’han dut a terme noves mesures per avaluar els nivells emesos.
Durant el 2020, no es va rebre cap queixa en matèria de soroll.

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

2018

2019

2020

249,48
25
386,69
,00 %

127,23

64,86

331,81

0,00

386,69
75
525
8,82
%
2.370

80

5

Paper blanc

Quilograms

Paper reciclat

Quilograms

Tòner

Quilograms

Dissolvents

Litres

Pintures, laques, etc.

Quilograms

Productes de neteja

Litres

Il·luminació de l’edifici

Unitats

Paper blanc/treballador

Quilograms/treballador

75
2.2006
6,67
503
%
1,83

Paper reciclat/treballador

Quilograms/treballador

Tòner/treballador

Quilograms/treballador

Dissolvents/treballador

Litres/treballador

3,86

3,68

2,39

Pintures/treballador

Quilograms/treballador

17,43

20,07

11,95

Productes de neteja/visitant

Litres/visitant

Il·luminació/visitant

Unitats/visitant

500

325

2.730

1.625

2.275

1.504

840

358

0,94

0,48

2,84

2,44

0,00

0,55

0,59

0,04

0,002

0,002

0,004

0,00048

0,0008

0,0010

NOTA: En el consum de materials, s’han tingut en compte tots aquells dels quals es disposa de dades en pes: paper blanc, paper reciclat, tòner, pintures i dissolvents.

A la taula anterior es mostra l’evolució dels consums dels tres darrers exercicis. Se’n poden extreure les
conclusions següents:
-

Paper blanc, paper reciclat i tòner. El 2020, el consum es va reduir respecte de l’exercici
anterior com a conseqüència del tancament del museu durant l’estat d’alarma i l’aplicació del
teletreball per al personal de les oficines. D’altra banda, des de CosmoCaixa es fomenten les
bones pràctiques entre el personal de les oficines. També cal recordar que es prioritza la
realització de les tasques administratives i les comunicacions per via digital.
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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 utilitzen aquests materials que, a l’hora de
seleccionar els productes, seria interessant aplicar les pràctiques de compra verda. Pel que fa
a la il·luminació, s’està en procés «continu» de canvi a leds.
-

Productes de neteja. El seu consum va disminuir respecte del període anterior com a
conseqüència del tancament del museu durant tres mesos (estat d’alarma) i de la reducció
del nombre de visitants per les restriccions de mobilitat i capacitat.

-

Gel hidroalcohòlic. CosmoCaixa ha posat a disposició dels visitants i dels treballadors
dispensadors de gel hidroalcohòlic a diferents punts del museu i de les oficines.

Biodiversitat
CosmoCaixa està situat sobre sòl urbà, on ocupa una superfície de parcel·la de 25.300 m2, dels quals
5.000 m2 són jardí. En total, es tracta de 33.700 m2 de superfície construïda, a la falda de la muntanya
del Tibidabo i a l’inici del Parc Natural de Collserola, del qual el separa una via important de circulació
de trànsit rodat, la ronda de Dalt de Barcelona.
Per desenvolupar la seva activitat museística, CosmoCaixa disposa d’una important diversitat
d’espècies vegetals i animals. L’any 2020, el nombre d’espècies animals va ser de 128, la major part de
les quals eren a les instal·lacions del Bosc Inundat i de l’exposició permanent, mentre que la resta es
trobaven en reserva o quarantena. Les espècies del Toca-Toca han estat cedides a altres institucions.
Durant l’exercici 2018, a CosmoCaixa es van dur a terme accions en favor de l’increment de la
biodiversitat, com ara la instal·lació del Mur Verd i d’un insectari.
El Mur Verd de CosmoCaixa és un jardí vertical que neix amb la intenció de crear una paret vegetal que
millori el comportament ambiental de l’àrea i, alhora, apropi els visitants al paisatge i la vegetació propis
del clima mediterrani.
A diferència d’altres jardins verticals, que són murs verds plans i continus, el de CosmoCaixa ha apostat
per una vegetació volumètrica que genera un espai enjardinat «en 3D», per potenciar-ne la funció
ecològica i estètica.
Un altre aspecte que fa singular el Mur Verd és que ha estat creat a partir de cinc sistemes constructius
que utilitzen diferents maneres de subjectar les plantes verticalment. Tots els sistemes estan
monitoritzats amb sensors que permeten extreure’n dades d’interès (humitat, temperatura, radiació
solar) per facilitar l’estudi del seu comportament.
Una vegada més, CosmoCaixa planteja un projecte de biodiversitat i resiliència apte per a la
contemplació.
L’insectari de CosmoCaixa s’ha construït a la zona del Jardí de la Mediterrània, i ha suposat un nou
enjardinament de 65,3 m2, amb una superfície vertical per a insectes de 15,7 m2.
Aquest espai està format per sis panells construïts amb marcs d’acer i fusta de pi, dins dels quals hi ha
compartiments amb diferents tipus de materials (tàpia de fang, vímet, palla i troncs de fusta) que
serveixen d’hàbitat per als insectes.
CosmoCaixa, dins del seu compromís per millorar la biodiversitat que l’envolta, va finalitzat durant
l’exercici 2019 la instal·lació d’una coberta verda. Així, ha convertit la teulada del passadís de
l’entrada del museu en una coberta verda. Es tracta de 180 m2 de teulada enjardinats amb 18
espècies mediterrànies, un espai apte per ser transitat. Aquesta és una solució molt sostenible i
atractiva que millora l’aïllament tèrmic de l’edifici i, per tant, la seva eficiència energètica.
La iniciativa de donar vida a la coberta s’emmarca dins de les accions de sostenibilitat de Cosmocaixa
del projecte De l’edifici verd a l’edifici que educa. CosmoCaixa ha volgut tirar endavant aquesta
iniciativa per contribuir a generar nous espais verds a la ciutat i, així, afavorir un desenvolupament
urbà sostenible.
En resum, atenent el Reglament 2018/2026, els indicadors en matèria de biodiversitat són:
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-

Ús total del sòl: 25.300 m2
Total de superfície construïda: 33.700 m2
Total de superfície enjardinada: 5.000 m2
Total de superfície segellada: 20.300 m2
Total de superfície del centre orientada a promoure la biodiversitat: 360 m2 (coberta verda
+ Mur Verd)

CosmoCaixa no disposa de superfície fora del centre orientada a promoure la biodiversitat.

Situacions d’emergència
Pel que fa a les mesures de seguretat, CosmoCaixa disposa d’una instal·lació de protecció contra
incendis, degudament revisada i mantinguda, que compleix els requisits normatius aplicables.
En cas 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 10 de setembre de 2019, amb una evacuació parcial
en què se simulava que l’anaconda del Bosc Inundat s’havia escapat. Un informe del simulacre en
detalla les conclusions.
Durant l’exercici 2020, es va considerar com a simulacre l’aplicació dels protocols de prevenció de la
COVID-19 en la reobertura del museu al públic, a finals de juny.

Taula d’indicadors
A l’hora de presentar les dades d’aquesta declaració ambiental, s’han tingut en compte els indicadors
que 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, s’adjunta a continuació la llista
dels indicadors establerts sobre la base de la mida del museu (nombre de treballadors) per al 2020:

Valor absolut

Indicador

5.836,91 MWh

136

2,020 tones

136

0,015 t/treb.

19.873 m3

136

146,13 m3/treb.

Residus totals

164,70 tones

136

1,21 t/treb.

Residus especials

0,587 tones

136

0,0043 t/treb.

Emissions de CO2

535,83 tones de CO2

136

3,94 t CO2/treb.

Eficiència energètica
Eficiència en consum de materials
Consum d’aigua
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Nre. de
treballadors

m2

Biodiversitat. Superfície total construïda

33.700

Biodiversitat. Superfície total enjardinada

5.000 m2

136
136

42,92 MWh/treb.

247,79 m2/treb.
36,76 m2/treb.

Propera validació
Aquesta declaració ambiental té una vigència d’un any a partir de la data de validació.
Ha estat validada per
SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U., amb data .......................................................................

SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U. 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 Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya amb número 034-V-EMAS-R.

Valentí Farràs
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

Pàgina 35 de 35

