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Bona pràctica
seleccionada

SECTOR

Millora d’aixetes i polsadors de
vàters.

Àmbit d’actuació

Museus
Millora o substitució d’aixetes,
MUNICIPI

Sant Feliu de Guíxols
ADREÇA

Rambla Antoni Vidal,
48-50 (17220)
WEB

museudelajoguina.cat

dutxes, etc.
Reducció del consum en la neteja
i manteniment de les instal·lacions.
Reducció del consum aplicant
millores tecnològiques o millores en
el procés productiu.
Millora de la qualitat de l’aigua
abocada.
Reutilització d’aigua.
Sensibilització del personal.
Millora dels sistemes de reg.
Altres:
–L’empresa disposa d’un Sistema
Integral de Qualitat Turística en
Destinació.
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Descripció de l’empresa i la seva activitat
El museu de la joguina de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), es troba situat
en un palauet del noucentisme català. L’origen del museu és la col·lecció de
joguines d’en Tomàs Pla i actualment disposa d’un fons de més de 3.500 peces, datades entre els anys 1870 i 1980, la major part de fabricació espanyola.
Durant el seu recorregut podrem conèixer la història de la joguina, des dels inicis amb les de llauna fins arribar a les de plàstic. Inclou sales monogràfiques:
maqueta de tren, carrer del terror, escenografia d’època i nines. El museu té
un aforament per a 290 persones.
L’esperit compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat de la direcció del
museu es fa palesa amb el reconeixement des de l’any 2005, amb el compromís de la millora continua de la qualitat.
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Resum de l’actuació
Durant l’adequació de les instal·lacions, que va tenir lloc a partir de l’any 2000,
es va apostar per aconseguir un consum just de l’aigua a l’edifici, bàsicament
dotant els banys amb les mesures correctores oportunes: instal·lació d’aixetes
temporitzades als lavabos per evitar que els visitants puguin deixar l’aixeta
encesa, i instal·lant polsadors de doble descàrrega pels vàters, possibilitant
realitzar descàrregues d’aigua més petites en funció de la necessitat.
Aquestes millores estaven incloses dins el Pla de millora continua del museu,
que també incorpora la realització de canvis per a minimitzar el consum de
llum de l’edifici. Actualment, s’estan remodelant els banys novament i s’han
col·locat nous aparells de descàrrega per millorar encara més el consum en els
vàters. Paral·lelament a tot el procés, s’ha realitzat també un Pla de sensibilització per a informar i sensibilitzar al personal del museu en la importància de
la reducció del consum d’aigua.

Resultat obtinguts / Conclusions
Els resultats aconseguits, tot i mostrar una disminució d’aigua general des de
l’any 2001, no s’han traduït en un guany econòmic, ja que aquests consums no
assoleixen el mínim establert per la companyia subministradora (14 m3 cada
2 mesos). Tanmateix, la direcció valora molt positivament les actuacions pels
guanys ambientals que suposen.
El consum mitjà de l’empresa és de 3 m3 mensuals, que creixen als 4,50 m3 en
els mesos estivals. A la gràfica adjunta s’han representat els consums reals de
l’empresa en els darrers anys.
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Balanços
PERÍODE D’ANÀLISI

2001

2008

Visitants exposició permanent (persones)

7.580

9.217

Visitants exposicions temporals (persones)

18.973

40.027

88

50

3

Consum d’aigua de xarxa anual (m /any)

43,2

Disminució percentual d’aigua (%)
INVERSIÓ TOTAL: 150 €

Consum total d’aigua
m3
95
85
75
65
55
45
35
25
15
ANYS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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