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RESUM ASPECTES AMBIENTALS 
Significança positiva o negativa
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Fomentar la col·laboració 

amb els membres de la xarxa 

de museus de Tarragona 

orientada al reaprofitament 

d'un material que altrament 

seria un residu











El consum d’energia elèctrica és un dels altres indicadors importants atesa la grandària de l’equipament. El 

consum elèctric prové de la il·luminació (sales d’exposicions, oficines, zones comunes...) i del sistema de

climatització. Atès que el consum d’electricitat prové de l’activitat que es genera al museu, aquesta s’ha calculat

en funció del nombre de visitants.

El museu només consumeix energia elèctrica per al funcionament de les seves instal·lacions. Des del 2009,

disposa d’un sistema de geotèrmia per a l’edifici nou, amb 20 tubs de 120 m de profunditat, els compressors del

qual s’ha estimat* que consumeixen 37.000 kWh a l’any, generant anualment 170.000 kWh de potència tèrmica,

amb un rendiment mitjà de 4.5 (COP i EER de les fitxes tècniques dels equips). Des del març del 2021, que

s’instal·là un analitzador de consums, tenim la mesura exacte del consum de la Geotèrmia. L’any 2020, l'energia

elèctrica es va contractar a una comercialitzadora que proveeix energia de fonts 100% renovables. Tanmateix
aquest 2021, i sense aviar als seus clients, la comercialitzadora ha passat a utilitzar fonts no renovables.

Tot i que el consum total és superior el 2021, respecte el 2020, degut a que aquest darrer any, tot i la pandèmia, 

el museu ha restat sempre obert, el consum per visitant és inferior al 2020 ja que precisament per haver estat 

tots els dies oberts, hi ha hagut més visitats.





Les dades del consum de la geotèrmia el 2021 són reals (s’ha instal·lat un comptador), en front les del 2019 i 2020 que eren una estimació//Visitants
MVR: 18.433 (2019); 10.374 (2020); 14,680 (2021).



Quantitat anual d’energia consumida pel Museu de la Vida Rural generada a 

partir de fonts d’energia renovables. Els 2018 i 2019 l’energia renovable que 

consumia el Museu només provenia del sistema de geotèrmia. El 2020 l’energia 

que prové de la xarxa també és renovable. El 2021 l’energia provinent de la 

xarxa no és renovable, tanmateix, sí ho és el consum de l’energia generada per

les plaques fotovoltaiques de l’Edifici Nou.



Percentatge del consum anual total d’energia produïda pel Museu de la Vida 

Rural a partir d’energia procedent de fonts renovables (Geotèrmia i Fotovoltaica). 

El fet que s’hagi reduït notablement el percentatge d’energia de producció 

pròpia ve és degut a que aquest 2021, s’ha instal·lat un comptador per mesurar 

l’energia produïda per la geotèrmia, i la dada presentada és real, mentre que 

pels anys 2019 i 2020 era un estimat a partir dels paràmetres teòrics de la 

instal·lació.











Aquest 2021 s’han substituït els aproximadament  530m2 d’uralita de la a 

teulada de la Sala d Reserva per una nova coberta amb panell sandvitx. La 

gestió dels residus s’ha realitzat segons la legislació vigent, i tenim els 

corresponents Certificats per la retirada i de la gestió correcta del residu.



Càlculs realitzats amb la Calculadora de la Oficina catalana del canvi climàtic 2020 (versió

2021). Les dades d’emissions de CO2 eq. de l’any 2019 té en compte els consums d’electricitat

i d’aigua. Les dades d’emissions de CO2 eq. de 2020 i 2021 tenen en compte el consum

d’aigua, de dièsel i les provocades per la generació de residus. L’any 2020 el Museu contracta

una empresa de subministrament elèctric que garanteix que l’energia és 100% verda i, per

tant, la contribució a les emissions és 0. L’electricitat representava fins en aquest moment la

contribució més alta en el total d’emissions. Amb aquesta acció de millora, el valor de les

emissions baixa dràsticament respecte els anys anteriors. Tanmateix, l’any 2021, i sense

avisar als seus clients la companyia elèctrica ha canviat les seves fonts d’energia a no

renovable, i la nostra contribució a les emissions de CO2 ha pujat.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Verificat el Sistema de Gestió ambiental segons el 
Reglament EMAS III (Reglament (CE) nº 1221/2009, 
Reglament (UE) 2017/1505; Reglament (CE) nº 
2018/2026, i la norma UNE-EN ISO 14001:2015) i validada 
la present Declaració Ambiental per:

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification and Testing, S.A.

Verificador ambiental acreditat per ENAC amb el número: ES-V-

0010. Habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de 

la Generalitat de Catalunya amb el número 004-V- EMAS-R

Verificació Inicial: Febrer 2021

Primer seguiment: Febrer 2022

Segon seguiment: Febrer 2023 

Renovació: 2024

Registre EMAS ES-CAT- 000483 amb data d’inscripció 9/7/2021 
vàlid fins 21/5/2024
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