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Aquesta memòria del Museu Nacional d’Art de Catalunya, centrada en el
projecte de Responsabilitat Social Corporativa dona a conèixer, d’una manera
normalitzada (Guia G4 del Global Reporting Initiative, d’acord amb l’opció De
conformitat – Essencial), les accions i les feines fetes l’any 2016 a l’empara de
la certificació IQNet RS10. El Museu disposa d’aquesta certificació des de l’any
2013 i l’any 2016 va ser renovada per tres anys més.
Els vectors sobre els quals es fonamenta són la Gestió Responsable, els Diàlegs
amb els Grups d’Interès, la Política Econòmica i la bona Gestió Mediambiental,
com a aspectes més rellevants per a la institució i els seus grups d’interès.
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El present informe certifica la consolidació i els pas endavant que el projecte de Responsabilitat Social Corporativa del Museu Nacional d’Art de
Catalunya ha efectuat aquest darrer any, amb el compromís i la voluntat de construir valor afegit per a tota l’activitat del Museu i per a tots els
col·lectius afectats per la mateixa, des dels seus treballadors fins als visitants, tot passant pels diversos grups d’interès amb què el Museu es
relaciona, és a dir, la societat en el seu conjunt.
El Museu Nacional parteix de la seva vocació principal de servei públic, i en aquesta direcció vol disposar d’un model d’organització que garanteixi
un futur socialment sostenible, rendible i amb oportunitats. El document que teniu a les mans vol posar a disposició de la societat el balanç del que
ha representat l’any 2016 en aquesta línia de responsabilitat, però, a més, vol fer palès que el Museu Nacional ha d’actuar d’acord amb els principis
ètics més exigents, tot integrant la sostenibilitat i la preocupació social en la seva gestió diària.
Com a línies generals, durant el 2016 s’ha consolidat i augmentat el diàleg i la implicació amb els grups d’interès que formen part dels objectius
del Museu Nacional d’Art de Catalunya en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa. La política de col·leccions, la gestió econòmica o
la mediambiental s’han vist enriquides amb el compromís social voluntàriament adquirit, i hem aconseguit un retorn a la comunitat en un clima
d’eficiència i transparència.
D’altra banda, s’ha continuat treballant en l’estalvi energètic i en la segregació de residus i s’han iniciat projectes d’alt valor afegit i estratègic, com
és el de l’accessibilitat universal.
Som, doncs, una entitat que vol apostar per uns valors sòlids que emmarquin la seva actuació i que dona respostes a diverses necessitats i
desafiaments sobre la base d’unes relacions de confiança que volem que formin part de l’ADN de la nostra organització.
Només em resta agrair a través d’aquestes línies el suport i entusiasme de tots aquells que han fet possible la consolidació del projecte de
Responsabilitat Social del Museu Nacional i en especial la tasca del comitè de RSC i del conjunt dels treballadors i treballadores del centre, sense
els quals aquest projecte no seria possible.

Pepe Serra Villalba

Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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RESUM 2016
Indicadors del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Perfil de la plantilla

Biblioteca i arxiu

Exposicions temporals

Nombre d’empleats:
90 dones i 40 homes
un 73% amb contracte indefinit

S’han comptabilitzat 3.303 usuaris a
la biblioteca i 302 usuaris presencials
a l’arxiu

184.771 persones han visitat les
exposicions temporals inaugurades
l’any 2016

Sistema de Gestió de la
Responsabilitat Social

Formació

Repercussió als mitjans

El 2016 el Museu ha renovat
el certificat IQNet SR10

El 87,69% de la plantilla ha rebut
formació
La despesa mitjana ha estat de
114.77 € i de 17 hores per persona

3.241 reportatges i notícies a mitjans
impresos
215 reportatges i notícies a la
televisió i 234 a la ràdio
7.938 mencions als mitjans digitals

Visitants al Museu

Medi ambient

Web del Museu

S’han rebut 820.516 visitants
(un 14% més que l’any 2015)

+23% d’aigua*
-7% de gas
+7% de CO2
+2% d’electricitat
48% de residus segregats

Ha rebut 693.436 visites

* Cal tenir en compte que s’ha produït un augment del 14% de visitants respecte l’any anterior, s’ha hagut d’augmentar la freqüència de reg de la part enjardinada, avaries del circuit, etc.
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Activitats socials i
culturals del Museu

Amics del Museu
Nacional d’Art

Hi han participat 21.115 persones

2.745 membres actius
(un 8% més que al 2015)

Programa d’accessibilitat
“Apropa Cultura”

Xarxes socials

Préstecs

73.216 seguidors a Facebook
49.135 seguidors a Twitter
78.154 visites a Google Art Project

S’han prestat 438 obres
a 51 institucions nacionals i
internacionals
i 26 obres per a 2 exposicions
itinerants

Programa escolar

Lloguer d’espais

Ha rebut 49.836 alumnes

S’ha realitzat 79 actes
(un 14% menys que l’any 2015)

Hi han participat 1.089 persones
de 39 associacions i entitats socials

Restauració i conservació
preventiva
S’han realitzat intervencions a
1.010 obres

Pràctiques formatives
101 estudiants universitaris
de postgrau i màster
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PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
EL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
El Palau Nacional de Montjuïc, construït per a l’Exposició Internacional
de 1929, és la seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya. És un edifici
de grans proporcions, de gairebé 50.000 m2, que s’adscriu als models
del classicisme acadèmic de l’època dins l’àmbit de les exposicions
universals. Està situat a la muntanya de Montjuïc, un entorn privilegiat
de Barcelona.
El Museu va obrir les portes l’any 1934 com a Museu d’Art de Catalunya,
aplegant la col·lecció medieval. Posteriorment, el 1995, ja com a Museu
Nacional d’Art de Catalunya, es van inaugurar les noves sales d’art
romànic i de manera successiva es va anar ampliant la presentació
pública dels fons, procés que va culminar el 2014 amb la nova presentació
d’art modern.
El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un consorci amb personalitat
jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, constituït per la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i, des de 2005, per
l’Administració General de l’Estat.
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Es regeix pels estatuts aprovats per Acord del Govern de la Generalitat
de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3.5.2006)
i modificats per Acord del Govern 151/2016 de 22 de novembre (DOGC
núm. 7254, de 24 de novembre). El Museu disposa d’una política de
Transparència.

El Museu és responsable de preservar la col·lecció
d’art català més important del món, per tal de
potenciar-ne l’ús social mitjançant la conservació,
la recerca i la difusió al màxim nivell
La missió del Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a ens públic,
és potenciar l’ús social i educatiu del Museu per esdevenir un espai de
coneixement, debat, vincle social i participació, i posar la col·lecció, el
coneixement i els recursos al servei del públic.
La programació del Museu està enfocada a fidelitzar els visitants, a
l’obertura a nous públics, a impulsar el coneixement i la recerca, i a
potenciar una major projecció nacional i internacional de la institució.

El març de 2013, els òrgans de govern del Museu van aprovar el
document Estratègia 2017, que defineix la visió estratègica i estableix
els eixos en els quals se centra l’actuació del Museu Nacional en el
període 2013-2017:

SOCIAL

espai social de coneixement i de
participació per a audiències múltiples.

LA COL·LECCIÓ

la raó de ser del Museu, per això
l’objectiu és potenciar-ne al màxim
els vessants científic, expositiu i
comunicatiu.

CONEIXEMENT
I RECERCA

espai de coneixement que generi
recerca i la difongui per enriquir el
saber col·lectiu.

NACIONAL
INTERNACIONAL
GESTIÓ I
ORGANITZACIÓ

el Museu com a articulador de la Xarxa
de Museus d’Art de Catalunya i com a
Museu de tots.
projecció del Museu Nacional i de l’art
català al món.
el Museu vol garantir la màxima
eficiència, eficàcia i sostenibilitat en
l’ús dels recursos.
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El 2016 els Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya
agrupen 2.745 membres actius
(un 8% més que al 2015)

Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Els Amics del Museu Nacional, com a associació des de 1996 i com a
fundació privada des de 2006, tenen la missió de fomentar el coneixement
de la col·lecció del Museu, col·laborar a preservar i enriquir els seus
fons, i cultivar el sentiment d’admiració pel nostre patrimoni. Aquest any
els Amics han celebrat el 20è aniversari, i ho han fet comptant amb
2.745 membres actius i amb l’organització de 64 activitats per a 249
grups i 6.510 assistents, realitzades amb l’objectiu d’incentivar un major
coneixement del nostre patrimoni artístic.
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Els nostres serveis i activitats
COL·LECCIÓ

Al Museu es troba la millor col·lecció de pintura mural romànica del món i
els artistes més representatius del modernisme català. A més, la col·lecció
d’art gòtic, les obres de grans pintors europeus del Renaixement i el
barroc, la col·lecció de fotografia i el Gabinet Numismàtic completen
els fons del Museu. Aquest any 2016, amb l’objectiu de seguir millorant
el discurs de les sales d’art modern, s’ha creat un nou espai dedicat al
miserabilisme i la pintura negra.

EDUCACIÓ

El programa escolar ha rebut 49.836 alumnes. Aquest any ha destacat
la festa de cloenda del projecte Tàndem, amb què han finalitzat els tres
anys d’intensa col·laboració entre el Museu i l’Escola Miquel Bleach. El
projecte ha servit per enriquir l’experiència educativa i la qualitat dels
aprenentatges a través de l’art i el patrimoni.

RESTAURACIÓ
EXPOSICIONS TEMPORALS

L’any 2016 s’han realitzat cinc exposicions temporals. S’ha mostrat al
públic la donació d’Antonio Gallardo Ballart, una de les més importants
en la història, i s’han exposat artistes com el Divino Morales, Lluïsa
Vidal, Marianne Breslauer o Picasso. També s’han realitzat intervencions
a les sales d’art modern amb motiu de l’Any Ramon Casas i del 150è
aniversari de l’escultor Miquel Blay.

ACTIVITATS

El Museu ha organitzat nombroses activitats, en què han participat 21.115
persones. Destaca el 3r Congrés Europeu de Joieria i l’organització de
les taules de debat L’art català de la Postguerra a la Transició: un relat
per construir, celebrades a l’Ateneu Barcelonès amb l’objectiu d’integrar
la 2a meitat del segle xx al discurs del Museu.

El 2016 s’han restaurat 1.010 obres. Destaca la restauració d’obres de
Ramon Casas i el Divino Morales per poder ser exposades, i la d’El
violinista de Pablo Gargallo gràcies a una campanya de micromecenatge
organitzada pels Amics del Museu Nacional.

BIBLIOTECA I ARXIU

El Museu disposa d’un arxiu que posa a disposició de l’usuari el fons documental
que custodia la institució i d’una biblioteca amb més de 150.000 volums.

LLOGUER D’ESPAIS

Durant el 2016, el Museu ha estat escenari de 79 actes en diferents
espais de l’edifici (un 14% menys que l’any 2015).
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

DIRECCIÓ

Organigrama
El Museu Nacional d’Art
de Catalunya consta d’una
direcció, una sotsdirecciógerència, un cap de
col·leccions i nou àrees
d’organització: Coordinació
de Col·leccions, Restauració
i Conservació Preventiva,
Registre i Exposicions;
Estratègia, Innovació i
Transformació Digital;
Marca i Desenvolupament;
Mediació i Programació
Cultural; Serveis Jurídics
i Secretaria General;
Infraestructures i Serveis
Generals, i Serveis
Econòmics i Recursos
Humans. Compta
també amb Premsa,
Responsabilitat Social i
Coordinació de Projectes
i Seguretat, i es preveu
la creació d’un Centre de
Documentació i Recerca.

CAP DE COL·LECCIONS

SECRETARIA DE
DIRECCIÓ

PREMSA
ASSISTENT
COL·LECCIONS I
COOR. XMAC

SOTSDIRECCIÓ GERÈNCIA

RSC
COORDINACIÓ DE
PROJECTES

DIGITAL MEDIA

CONTROLLER

SEGURETAT

OBSERVATORI
PÚBLICS

MÀRQUETING

COMUNICACIÓ

CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ
I RECERCA

ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ
I
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

ESTRATÈGIA

MARCA
I
DESENVOLUPAMENT

TRANSFORMACIÓ
DIGITAL

RELACIONS
EXTERNES
EVENTS I
PROMOCIÓ

INFRAESTRUCTURES
I
SSGG

SERVEIS
ECONÒMICS
I RRHH

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

SERVEIS
GENERALS

SERVEIS
ECONÒMICS

REGISTRE
GENERAL

MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS

RECURSOS
HUMANS

BIBLIOTECA

MANTENIMENT
OBRA CIVIL

CONTRACTACIÓ I
COMPRES

ARXIU

INFORMÀTICA

RESTAURACIÓ

REGISTRE
I
EXPOSICIONS

MEDIEVAL

PINTURA

GESTIÓ
EXPOSICIONS

RENAIXEMENT I
BARROC

PAPER

REGISTRE
D’OBRES D’ART

MODERN I
CONTEMPORANI

PEDRA

GABINET DE
DIBUIXOS I GRAVATS

FUSTA

GABINET
NUMISMÀTIC

CONSERVACIÓ
PREVENTIVA

GÒTIC

FOTOGRAFIA

DESENVOLUPAMENT

SERVEIS JURÍDICS
I
SECRETARIA
GENERAL

COORDINACIÓ
COL·LECCIONS
ROMÀNIC

PUBLICACIONS

PATROCINI I
MECENATGE

MEDIACIÓ
I
PROGRAMACIÓ
CULTURAL

ACTIVITATS

EDUCACIÓ

MUSEOGRAFIA

MOVIMENT D’OBRES
D’ART

L’organigrama actual va ser aprovat pel Patronat l’1 de desembre de 2015.
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Patronat
És l’òrgan màxim de govern del Museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del Museu,
persones i representants d’entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Composició del patronat a 31 de desembre de 2016:

President

Miquel Roca i Junyent

Vicepresidents

Jaume Collboni i Cuadrado
José María Lassalle Ruiz
Santi Vila i Vicente

Vocals

Isak Andic
Octavi Bono i Gispert
Jusèp M.Boya i Busquet
Helena Cambó i Mallol
Jordi Carulla i Font
Isidre Fainé i Casas
Manuel Forcano Aparicio
Miguel González Suela
Lluís Juste de Nin
Xavier Marcé Carol
José Pascual Marco Martínez
Jèp de Montoya e Parra
Valentí Oviedo Cornejo
Miguel Ángel Recio Crespo
Eulàlia Serra Budallés
Ana Vallès Blasco
Rafael Villaseca Marco
Pau Villòria i Sistach

Secretària

Anna Bernadàs Mena

Director

Pepe Serra Villalba

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

EL MUSEU I LA RSC
El Museu Nacional es planteja la relació amb la societat i, en particular,
amb els seus usuaris, els proveïdors, els patrocinadors i altres Museus
i institucions culturals, més enllà del que marquen les lleis, degut al seu
compromís amb el desenvolupament de l’entorn i la responsabilitat amb
el medi ambient.
La Responsabilitat Social del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el
Codi ètic són els documents de referència del projecte de Responsabilitat
Social, on s’estableixen els principis bàsics de gestió responsable,
sostenible i transparent. Essent conseqüents amb aquests, el Museu ha
volgut integrar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic,
social i mediambiental satisfactoris per a tots els agents implicats: l’equip
humà, la societat, els usuaris, les administracions públiques, la propietat,
els patrocinadors i mecenes, els mitjans de comunicació, altres museus,
col·laboradors i proveïdors.
El 2016 ha estat l’any de consolidació del projecte de RS del Museu.
S’ha treballat seguint les línies marcades pel document Objectius 20162017: s’ha avançat en la instauració del sistema de treball per projectes
i la compra responsable, s’ha preparat l’enquesta sobre l’ambient de
treball que es farà el 2017, s’ha progressat en l’estalvi energètic i la
segregació de residus, s’han desenvolupat projectes d’alt valor afegit
en la col·laboració amb altres agents socials, com el Projecte Tàndem, i
s’han fixat les bases argumentals que donen al projecte d’accessibilitat
universal el valor de pilar estratègic per als propers cinc anys.

Tant els treballadors del Museu com els visitants poden comunicar
els seus suggeriments de Responsabilitat Social a través de
l’adreça de correu electrònic rs@museunacional.cat, per mitjà
dels fulls de suggeriment i sol·licituds d’informació disponibles
al taulell del Museu, o dels fulls de reclamació oficials de la
Generalitat de Catalunya. El Museu es compromet a respondre
totes les consultes en un màxim de 20 dies.
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Aquest any, el Museu Nacional
ha aprovat l’auditoria que permet
renovar el certificat IQNet SR10,
i ha consolidat la voluntat, iniciada
fa tres anys, de ser una institució
que ha fet de la Responsabilitat
Social un eix central.

ACCIONS DE MILLORA
Certificació
SR10

Continuar impulsant la política
de Responsabilitat Social en
l’àmbit del Museu
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Consell de Responsabilitat Social

Comitè de Responsabilitat Social

El Consell Social del Museu Nacional d’Art de Catalunya és l’òrgan de
participació de l’equip humà i dels grups d’interès del Museu en l’àmbit
de la Responsabilitat Social. És l’òrgan que actua com a vincle entre
aquests i el Comitè de Responsabilitat Social, mitjançant la reflexió i
projecció de les necessitats dels Grups d’Interès (GI) i el foment de les
activitats dutes a terme pel Comitè de RS.

Aquest és l’òrgan que s’encarrega de vetllar per la implantació i el
desenvolupament del Programa RS, i de fer el seguiment dels diàlegs
amb els grups d’interès. Està format per deu treballadors del Museu,
cadascun dels quals es responsabilitza del Grup d’Interès que té
assignat. Cada responsable lidera la comunicació entre el Museu i el
seu GI en matèria de Responsabilitat Social, porta a terme el diàleg
seguint la sistemàtica acordada amb el Museu, identifica i avalua els
indicadors de seguiment i vetlla perquè els acords de millora arribin a
tots els implicats.

Es va constituir el 28 de novembre de 2014, en una reunió amb els
membres elegits el mes de juny entre l’equip, més els tres representants
dels grups d’interès externs i els membres del Comitè de RS.
Des de l’any 2014 i fins al 2016, el Consell de Responsabilitat Social
ha estat conformat per quatre grups de treball: el primer s’ha centrat a
redactar les bases del Consell Social; un segon grup s’ha encarregat de
la comunicació interna amb l’Equip humà; un tercer, ha treballat sobre la
interrelació dels diversos grups d’interès, i un quart, sobre el programa
d’objectius per al 2016. Les quatre taules de treball van començar a
reunir-se el mes de gener de 2015, i van concloure la seva activitat a
la reunió plenària del 17 de febrer de 2016, després de presentar els
resultats del seu procés de treball.
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COOPERACIÓ AMB ALTRES ASSOCIACIONS I XARXES
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya
Com a institució museística de referència, des de 2014 el Museu Nacional
impulsa una Xarxa que articula els museus d’art en una estratègia
comuna de complementarietat i col·laboració, per la revaloració i la
difusió del patrimoni artístic català, mitjançant polítiques comunes de
protecció, recerca i coneixement del patrimoni.
Els objectius principals de la Xarxa són la millora en la documentació,
coneixement i accessibilitat de les seves col·leccions, i el desplegament
de programes de treball conjunts per aconseguir, entre tots els museus
que la conformen, una major projecció social, turística i científica, dins
del respecte a la missió específica de cada museu. Aquest any, s’ha
creat el Programa d’Actuacions 2017-2020, on s’estableixen les grans
línies de treball que la Xarxa de Museus d’Art durà a terme durant aquest
període, els recursos per dur-les a terme, el model per gestionar-les, i el
sistema per avaluar-les.
El Museu Nacional, en el context de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya,
ha organitzat activitats educatives de formació museogràfica, com el
Seminari-Taller d’Estratègia de Continguts als Museus, ha cocomissariat
l’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada al Museu de Maricel
de Sitges, i ha col·laborat amb el préstec d’obres a les dues principals
exposicions del 150è aniversari del naixement de l’escultor Miquel Blay:
Miquel Blay, sentiment olotí al Museu de la Garrotxa, i Miquel Blay, el
camí de l’èxit al Museu d’Art de Girona.

Des de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya s’impulsa una
nova política de dipòsits que enforteixi els relats específics dels
museus integrants. En aquest context, el Museu ha cedit en
dipòsit 13 obres al Museu de la Garrotxa per reforçar el seu discurs

Composició de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya a 31 de
desembre de 2016:
Museu Marès, Museu d’Art de Cerdanyola, Museu de l’Empordà,
Museu d’Art de Girona, Museu d’Art Jaume Morera de Lleida,
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Museu de Manresa, Museu
Abelló, Museu de la Garrotxa, Museu de Reus, Museu d’Art de
Sabadell, Museu del Cau Ferrat, Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, Museu d’Art Modern de Tarragona, Museu de Valls,
Museu Episcopal de Vic, Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
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Altres xarxes i associacions destacades en les quals participa el Museu Nacional

Xarxa d’equipaments culturals i entitats socials de Catalunya, de la qual forma part el Museu. El programa vol millorar l’accessibilitat a col·lectius
amb risc d’exclusió social, mitjançant una programació especialitzada que inclou des de visites lliures a la col·lecció i les exposicions temporals, fins
a visites comentades i tallers.

Hi han participat 1.089 persones de 39 associacions i entitats socials

El Museu, juntament amb el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, la Fundació Antoni Tàpies, el MACBA i el CCCB, forma part de la marca comercial
que permet als usuaris visitar els sis museus amb una entrada única. La finalitat és compartir objectius, experiències i recursos per millorar la gestió
cultural dels museus que en formen part.

13.364 visitants han accedit al Museu Nacional amb l’entrada ArticketBCN
El Museu Nacional forma part del grup de treball sobre accessibilitat als museus, un projecte que acosta el patrimoni de les institucions que l’integren
a persones amb discapacitats múltiples i a col·lectius que requereixen una atenció especial, mitjançant la creació d’activitats i visites adaptades que
permetin un accés universal a les seves col·leccions.

El 2016 s’ha posat en marxa el Programa Estratègic d’Accessibilitat Universal
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Museu Nacional Pro:
professionals, projectes i processos al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Màster oficial en anàlisi i gestió del patrimoni artístic)
El programa d’aquest mòdul pren la forma del curs el Museu Nacional
Pro: professionals, projectes i processos al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, impartit pels professionals del Museu. L’objectiu d’aquestes
classes consisteix a conèixer el Museu des de dins. S’ofereixen eines
per comprendre millor el caràcter i la varietat de tasques que realitzen
els seus professionals, i també elements per reflexionar sobre el
funcionament dels museus com a organitzacions complexes i canviants,
i sobre el seu paper en les societats contemporànies.

A les sessions del curs 2016 hi han participat 48 estudiants
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INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, ICOM. Organització internacional

de museus i professionals, dirigida a la conservació, manteniment i
comunicació del patrimoni natural i cultural del món. El Museu també
forma part de la delegació espanyola, ICOM España.

BIZOT GROUP. Grup internacional que reuneix periòdicament els directors

dels museus més importants del món, i que es constitueix com un
fòrum i un laboratori d’idees.
Congrés MUSEUMS AND THE WEB (EUA). El Museu Nacional forma part del
comitè internacional i del jurat dels premis BEST OF THE WEB.

EUROPEANA COLLECTIONS. El Museu ha participat en el grup de treball
PARTAGE PLUS per a la incorporació de continguts digitals sobre objectes
d’art nouveau europeu a Europeana.

EUROPEANA PRO. Comunitat per fomentar bones pràctiques en el món

del patrimoni cultural digital. El Museu forma part de l’Advisory Board
de l’Art History Collections d’Europeana, i de l’equip d’experts per
definir la Europeana Content Strategy 2016-2020.

ARMICE. Associació de registre de museus i institucions culturals

espanyoles.

INTERNATIONAL NUMISMATIC COMMISSION, INC. Entitat organitzadora dels

Congressos Internacionals de Numismàtica, en els quals el personal
del Gabinet Numismàtic del Museu participa amb regularitat.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA MÉDAILLE D’ART, FIDEM. Organització

internacional professional dedicada a la medalla artística.

SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS NUMISMÁTICO, SIAEN. Societat que
estudia, investiga i difon qüestions numismàtiques relacionades amb
la península Ibèrica i les seves antigues possessions extrapeninsulars.

ARS GRAPHICA. Xarxa internacional de recerca en arts gràfiques.
GROUP FOR EDUCATION IN MUSEUMS. Comunitat de professionals que treballen
en el camp de l’educació en els museus.
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PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
EL COMPROMÍS AMB ELS GRUPS D’INTERÈS
Com a servei públic i com a institució cultural de referència a Catalunya,
el Museu Nacional té una clara voluntat de contribuir al desenvolupament
sostenible del país des de la seva especificitat. El Museu vol integrar,
en el govern i la gestió, les preocupacions que sorgeixen de la relació
i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès, i responsabilitzarse de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves
accions. De cada grup d’interès s’identifiquen diversos subgrups que
es van analitzant periòdicament per identificar les seves necessitats i
expectatives.
El Museu Nacional ha adaptat els principis i recomanacions de la
Responsabilitat Social, que ha aportat un model innovador en la
governança del Museu. Es tracta d’una nova manera de treballar, més
transversal, que no col·lideix amb l’organització, sinó que s’implementa
d’una manera horitzontal.
Amb la publicació d’aquesta memòria, el Museu Nacional d’Art de
Catalunya té la voluntat de divulgar els impactes que la presa de decisions
ocasiona als grups d’interès i al personal del Museu, analitzar el seu
propi rendiment i refermar la seva posició com a institució socialment
responsable.

EQUIP HUMÀ
ADMINISTRACIÓ

MEDI AMBIENT

PROPIETAT

SOCIETAT

PATROCINADORS/
MECENES

USUARIS

PROVEÏDORS
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

COMPETIDORS/
ALIANCES

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

Metodologia: avaluació i diàleg
La metodologia establerta per a l’avaluació de la significança dels grups d’interès i dels aspectes i impactes associats és la següent:

PERIODICITAT
QUADRIENNAL

BIENNAL

ANUAL

Identificació dels
GRUPS D’INTERÈS

DIÀLEG

Definició dels
INDICADORS
de seguiment

Identificació dels
SUBGRUPS D’INTERÈS

Avaluació de la
PRIORITZACIÓ dels
subgrups d’interès

SUBGRUPS
SIGNIFICATIUS

Definició del
PLA ESTRATÈGIC

ANÀLISI del diàleg per a la
identificació de les
NECESSITATS I
EXPECTATIVES per als
grups d’interès:
MATERIALITAT

Establiment del
PROGRAMA D’INTERACCIÓ
amb els grups d’interès

Establiment del
PROGRAMA D’OBJECTIUS

Seguiment i avaluació
dels INDICADORS

ACTUACIONS

TRANSPARÈNCIA
INFORMATIVA
Comunicació externa
dels resultats en
matèria RSC
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Diàleg amb els grups d’interès
El diàleg serveix per identificar les necessitats i expectatives més
significatives per a cada grup d’interès i per conèixer com s’està donant
resposta per part del Museu. Els principals canals de comunicació són:

COMUNICACIÓ
Activitats informatives
Reunions informatives

INTERNA

Bústia de suggeriments
Butlletí intern bimestral / Càpsules de mediambient
Correus electrònics
Diàlegs amb els grups d’interès
Butlletí mensual
Web Museu Nacional
Queixes, suggeriments

EXTERNA

Premsa, relacions externes, protocol
Pantalles informatives
Trameses digitals
Xarxes socials
Blog
Comunicació amb els grups d’interès en la relació diària

Des de les diferents àrees s’han establert dinàmiques de treball que han
interactuat amb els grups d’interès; per exemple, reunions de tipus focus
group amb segments d’usuaris, experts o la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya, entre d’altres. El fet que les relacions amb els grups d’interès
siguin coordinades per responsables del Museu ha contribuït a projectar
el programa de Responsabilitat Social al conjunt de la societat.
No obstant, l’any 2016 s’ha revisat la sistemàtica dels diàlegs i els
indicadors. S’ha iniciat un nou camí a partir de la constatació que, en la
pràctica diària del Museu, es dialoga de manera recurrent i habitual amb
entitats i persones que proporcionen indicadors importants que cal tenir
presents. El Comitè RS ha reflexionat sobre com establir els diàlegs per
al proper any, i el resultat ha estat el procés de preparació d’una enquesta
psicosocial i RS que es realitzarà al personal del Museu l’any 2017, i
d’un workshop que reunirà diversos grups d’interès simultàniament per
aportar un major dinamisme als diàlegs.
En reunió plenària del 17 de febrer de 2016 es van presentar els resultats
del treball del Consell RS durant el 2015. No obstant, aquest any 2016,
s’ha iniciat un procés de reestructuració dels equips de treball sobre la
base de nous temes, un procés que culminarà el 2018.
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01. EQUIP HUMÀ
Observacions:

MATERIALITAT
10

Per part de l’equip humà es reclama millorar els
circuits de comunicació interna, ja que tindria una
influència molt positiva sobre l’ambient de treball.

També es consideraria positiu incrementar la
informació referent al treball per projectes i quins
beneficis suposa, per tal d’incentivar aquesta
modalitat de treball entre l’equip humà.
D’altra banda, existeix la sensació que caldria
reforçar la informació sobre seguretat i salut
laboral.
En l’àmbit de la formació, es reclama una
informació més completa del Pla de Formació
i que el Museu proporcioni formació pràctica en
noves tecnologies a tots els treballadors.
Finalment, l’equip humà considera essencial
seguir potenciant el Museu Nacional per tal de
situar-lo com a referent a Catalunya en matèries
de coneixement i investigació. Es veuria positiu el
disseny d’un Pla de Recerca sòlid que formés part
de les línies estratègiques del Museu.

9

Seguretat i salut

8

Remuneració i beneficis socials

7

SATISFACCIÓ

Pel que fa a la informació, es demana més
comunicació sobre els projectes de caràcter
científic, educatiu, etc., tal com ja es fa amb les
exposicions.

Ambient de treball

Igualtat i no discriminació

6

Llibertat d’associació, negociació
i participació

5
4

Formació

3

Desenvolupament professional

2

Qualitat i innovació

1
0

RSC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRIORITAT

SUBGRUPS: caps i responsables, personal tècnic/administratiu, comitè d’empresa
i professionals potencials (becaris)

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

02. MEDI AMBIENT
Observacions:

Pel que fa al públic, s’observa un gran
desconeixement del treball mediambiental que
fa el Museu.

10

Gestió ambiental en funció de la seva
incidència/impacte en el medi ambient

9

Gestió ambiental. Com valora la gestió
ambiental realitzada pel Museu

8
7

SATISFACCIÓ

Entre l’equip humà es valora l’esforç del Museu
en matèria mediambiental, sobretot després
de rebre la informació a través de les càpsules
informatives que s’envien regularment a través
del correu electrònic. Tot i que es reclama una
millor dosificació de la informació interna per tal
d’evitar saturacions, els treballadors es mostren
favorables a aprofundir el seu coneixement en
temes ambientals, com ara la compra verda.

MATERIALITAT

Compliment legal

6

Informació ambiental

5

Col·laboració

4
3

Atenció i comunicació

2

Qualitat i innovació

1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRIORITAT

SUBGRUPS: professionals del Museu i altres entitats ambientals
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03. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Observacions:

MATERIALITAT
10

Tots els mitjans consultats insisteixen en la
importància que la informació es comuniqui
sempre de forma democràtica, sense exclusives,
preferiblement a través de rodes de premsa de
convocatòria general.

Com a institució pública que s’esforça en la
comunicació transparent, el Museu manté
una línia oberta permanent amb els mitjans
de comunicació. Aquest fet és valorat molt
positivament pels professionals de la informació.
També es destaca l’interès demostrat per la
direcció del Museu per participar en la vida
artística del país.

9

Accés a la informació

8

SATISFACCIÓ

Es valoren molt positivament els canvis que
s’estan produint al Museu, dels quals els mitjans
se senten “partícips”.

Transparència, veracitat i llibertat
d’expressió

7

Atenció i comunicació

6

Qualitat i innovació

5

Responsabilitat Social Corporativa

4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

PRIORITAT

SUBGRUPS: premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

04. PROVEÏDORS
Observacions:

MATERIALITAT

Els temes que més preocupen els proveïdors
en la seva relació amb el Museu, a part
d’una estratègia de col•laboració que permeti
desenvolupar projectes que aportin valor
afegit de manera recíproca, són els aspectes
relacionats amb la puntualitat en el cobrament i
les condicions realistes de contractació.

Les empreses que reben comandes de diferents
departaments i/o unitats proposen protocols per
poder millorar el seus serveis. Per part del Museu
es continua treballant per arribar a una solució de
compromís satisfactori per a totes les parts.

Contractació

9

Pagament

8

Comandes

7

SATISFACCIÓ

Les empreses petites i autònoms agrairien que
els terminis de pagament (actualment a 60 dies)
fossin més curts, atès el seu escàs marge de
finançament actual, o en qualsevol cas poder
estar informats de possibles endarreriments
en el pagament de factures per tal de poder
reajustar-se a la situació.

10

Relació i col·laboració

6

Atenció i comunicació

5
4

Qualitat i innovació

3

Responsabilitat Social Corporativa

2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

PRIORITAT

SUBGRUPS: comissaris i dissenyadors, proveïdors prioritaris (personal subcontractat amb
presència al Museu) i altres proveïdors de suport

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

05. USUARIS
Observacions:

MATERIALITAT
10

La visita al Museu és valorada com a molt
satisfactòria pels usuaris, tant pel que fa a la
col•lecció, com per la visita a l’edifici i pels
serveis que ofereix. A més, els visitants valoren
positivament els beneficis aportats pel Museu
en relació amb el coneixement i difusió del
patrimoni català.

Serveis
Atenció i comunicació
Qualitat i innovació

SATISFACCIÓ

No obstant això, destaquen que caldria millorar
les condicions d’accessibilitat universal, que es
treballés més amb l’entorn i que s’impulsessin
més activitats i projectes de caràcter educatiu.

Accessibilitat

Responsabilitat Social Corporativa

9

8

0

1

2

3

4

5

PRIORITAT

SUBGRUPS: adults, joves, famílies, gent gran, professionals d’altres museus, ensenyants,
persones amb discapacitats/risc d’exclusió/immigrants, mediadors, usuaris del lloguer d’espais
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06. SOCIETAT
Observacions:

D’altra banda, cal reforçar la percepció per
part de la societat de l’esforç que fa el Museu
Nacional en matèria d’estratègia digital, com per
exemple, la implementació de noves tecnologies
a les sales.
Els agents socials amb els quals dialoga el
Museu expressen la creença que el Museu
Nacional és objecte d’una única visita per part
del públic local. Cal doncs promoure estratègies
de fidelització per incentivar que la visita tingui
lloc en múltiples ocasions.

10

Impacte social, econòmic i ambiental

9

Implicació amb la comunitat

8

Atenció i comunicació

7

SATISFACCIÓ

Per part de la societat es valoraria una major
comunicació de les múltiples activitats i
accions que impulsa el Museu, des de temes
mediambientals fins als projectes en què es
treballa amb les escoles. Dins aquest àmbit,
també es proposa enriquir el diàleg amb les
institucions educatives per tal que passin a ser
generadores de propostes d’activitat al Museu.

MATERIALITAT

Qualitat i innovació

6

Responsabilitat Social i Corporativa

5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

PRIORITAT

SUBGRUPS: veïns, societat en general, ONG’s i associacions
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07. PROPIETAT / ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Observacions:

MATERIALITAT

El Museu és una institució pública constituïda
com a consorci, que té com a prioritat aplicar
uns criteris de gestió eficients per tal d’assolir els
objectius fixats pel Patronat. Les línies principals
de treball van dirigides a fer del Museu Nacional
un centre de referència de qualitat i innovació.

Criteris de gestió

9

Acompliment dels objectius

8

Qualitat i innovació

7

SATISFACCIÓ

Així mateix s’impulsa la gestió basada en criteris
de Responsabilitat Social Corporativa, que
promou la transparència, el compliment legal,
el comportament ètic, el diàleg amb els grups
d’interès i el gir social.

10

Relació i comunicació

6

Responsabilitat Social Corporativa

5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

PRIORITAT

4

5
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
MATERIALITAT
10

Col·laboració i transparència

9

Compliment legal

8

Comportament ètic

SATISFACCIÓ

7

Atenció i comunicació

6

Responsabilitat Social Corporativa

5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

PRIORITAT

SUBGRUPS: administració de l’Estat, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona
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08. PATROCINADORS / MECENES
Observacions:

MATERIALITAT

Els patrocinadors i mecenes destaquen els
beneficis de la relació amb el Museu, ja que els
ha ajudat a tenir un major coneixement de les
activitats i exposicions que hi tenen lloc, els ha
permès donar-se a conèixer en el món de l’art
i de la cultura, i els ha ajudat a generar negoci
amb altres tipus de clients.

Patrocini

9

Atenció i comunicació

8

Qualitat i innovació

7

SATISFACCIÓ

Consideren el Museu Nacional una institució
cultural de referència a Catalunya. Destaquen
que gràcies al seu nivell museístic i per la seva
importància com a factor d’atracció del turisme
a Barcelona, la col•laboració establerta els ha
aportat valor en la seva relació amb el país, els
ha donat una major presència, tant social com
institucional, i ha reforçat la seva imatge. Per
les empreses i entitats patrocinadores, la relació
amb el Museu Nacional ha constituït un exercici
de Responsabilitat Social Corporativa gràcies
al compromís conjunt amb els valors educatius,
socials i culturals.

10

Responsabilitat Social Corporativa

6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

PRIORITAT

SUBGRUPS: patrocinadors/mecenes

4
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09. COMPETIDORS / ALIANCES
Observacions:
10

Col·laboració

9

Competència

8

Atenció i comunicació

7

SATISFACCIÓ

Els participants en el diàleg consideren el
Museu Nacional un espai únic dins la ciutat de
Barcelona on gaudir de l’art, on poder realitzar
treballs de recerca de caràcter artístic gràcies
al seu fons, on participar de les nombroses
activitats educatives que impulsa, i on celebrar
esdeveniments d’importància per a la comunitat.
No obstant això, es valoraria positivament que
el Museu potenciés la presència d’estudiants de
disciplines artístiques a les seves sales, i que
se seguís treballant per aconseguir incrementar
l’atracció de públic a la zona de Montjuïc.

MATERIALITAT

Qualitat i innovació

6

Responsabilitat Social Corporativa

5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

PRIORITAT

SUBGRUPS: Xarxa de Museus, altres museus i territori, altres agents d’oci ( operadors,
guies oficials, altres activitats culturals i d’oci) i institucions de recerca i coneixement
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L’EQUIP HUMÀ
ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT

CÀLCUL

UNITAT

VALOR 2016

VALOR 2015

VALOR 2014

Participació igualitària de dones i homes
en els llocs de treball

Percentatge de dones vs. homes
de la plantilla del MNAC

%

70%

70%

Participació igualitària de dones i homes
en els llocs de treball Caps Àrea

Percentatge de dones vs. homes
(Caps àrea)

%

63%

50%

Participació i gualitària de dones i homes
en els llocs de treball. Caps departament.

Percentatge de dones vs. homes
(Caps departament)

%

82%

69%

Condicions salarials

Nombre de reclamacions salarials

Nombre

0

0

0

Igualtat i no discriminació

Col·lectius especials

Persones que pertanyen a col·lectius amb
especials dificultats d'inserció

Percentatge de persones que
pertanyen a col·lectius amb especials
dificultats d'inserció

%

0,77%

0,75%

1,44%

Igualtat i no discriminació

Incidents discriminació

Nombre total denúncies de
discriminació/total de la plantilla

Nombre

0

0

0

Dret a la intimitat/dignitat

Nombre total denúncies de violació
dret a la intimitat/total de la plantilla

Nombre

0

0

0

Risc lipoatròfica semicircular.
Afectació de la salut.

Percentatge d'afectats per la
lipoatròfica semicircular

%

20%

20,00%

19,42%

Risc lipoatròfica semicircular.
Afectació de la salut.

Nombre d'afectats

Nombre

25

28

Percentatge de persones amb
accidents amb baixa laboral

%

0,10%

0,10%

Percentatge d'accidents "in intinere"

%

0,05%

0,05%

Estabilitat laboral

% de professionalsamb contracte
indefinit respecte total

%

73%

72%

Absentisme

Taxa d'absentisme (Hores
absència/hores laborables)

%

8,02%

5,08%

4,67%

Hores de formació / professional

Formació per persona
(hores/plantilla)

Nombre

17

13

18,3

Inversió en formació / professional

Inversió en formació per persona
(€/plantilla)

Nombre

114,77

208

167,15

Accés a la formació

Percentatge de persones que han
rebut formació

%

87,69%

74%

58%

Inversió en formació vs pressupost

Percentatge del pressupost destinat
a formació

%

0,10%

0,18%

0,14%

Mesures flexibilitat

Percentatge de persones que
s'acullen a les mesures de flexibilitat
respecte total plantilla

%

11,00%

8%

7%

Igualtat i no discriminació.

Gènere

Igualtat i no discriminació.

Retribució

Dret a la intimitat

Dignitat

Seguretat i salut

Accidentalitat

Condicions laborals

Formació

Conciliació vida personal i laboral

69%

0,07%
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PERFIL DE LA PLANTILLA
Nombre d’empleats a 31 de desembre
Nombre de contractes indefinits
Nombre d’altres tipus de contractes
Nombre de treballadors amb jornada completa
Nombre de treballadors amb jornada parcial

2016

2015

2014

Dones

90

93

96

Dones

66

69

72

Dones

24

24

24

Dones

75

82

86

Dones

15

11

10

Homes
Homes
Homes
Homes
Homes

40
27
13
40
0

42
30
12
42
1

43
31
12
43
0

*El Museu Nacional té contractats treballadors de Centres Especials de Treball (CET)

Condicions laborals
Tal com preveu l’article 23.4 dels Estatuts del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig) i modificats
per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 de novembre (DOGC núm.
7254, de 24 de novembre), “la selecció del personal s’ha de fer mitjançant
convocatòria pública d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit
i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al
personal directiu”.

El Museu ofereix estabilitat laboral mitjançant contractes indefinits al 72%
dels seus treballadors, un valor similar al de 2015 (73%). Cal indicar
que les mesures de contenció de la despesa de les Administracions
Públiques impedeixen noves contractacions i processos de convocatòria
de contractes indefinits.
Aquest indicador també està focalitzat en la taxa d’absentisme, que l’any
2016 ha estat del 8,02%, 3 punts per sobre respecte el 2015.
El Museu Nacional compta amb dos convenis laborals. D’una banda el
VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral
de la Generalitat de Catalunya que cobreix al 93,1% dels treballadors,
i de l’altra, l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona -personal funcionari i laboral,
guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament2008-2011, per al 6,9% restant.
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Nombre de treballadors que s’han acollit a permisos
de maternitat/paternitat

Dones
Homes

2016

2015

2014

3

3

3

0

1

0

Nombre de treballadors que s’han gaudit de llicència
per tenir cura dels fills

OBJECTIUS

Dones
Homes

Nombre de treballadors que han tornat a ocupar el mateix
lloc de treball després del permís

Dones
Homes

2016

2015

2014

3

3

3

0

1

0

Nombre de suggeriments presentats pels treballadors

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2

6

4

5

6

7

0

1

0

les persones del Museu Nacional d’Art de Catalunya

cultura organitzativa

Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del Museu

Eficiència i eficàcia:
consolidar el sistema de treball per projectes

2016-2018
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DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Diversitat i igualtat d’oportunitats

Les ofertes de treball del Museu no contemplen cap discriminació per
raons de sexe i s’adrecen sempre indistintament a homes i dones.
Convé remarcar que aquest indicador es contempla tant en la globalitat
de la plantilla com respecte als diferents grups professionals.

Participació igualitària de dones i homes en els llocs de treball
Aquest indicador amb un valor del 70%, és manté pràcticament
constant des de 2014.

Incidents per discriminació

Aquest indicador es refereix al nombre total de denúncies per
discriminació vers el total de la plantilla del Museu. Durant el 2016,
igual que els dos anys anteriors, no s’ha registrat cap incident.
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Procediment de gestió de l’equip humà
En el document de procediment de gestió de l’Equip Humà integrat en
els procediments de gestió del programa de Responsabilitat Social es
descriu la sistemàtica establerta pel Museu Nacional d’Art de Catalunya
per identificar, realitzar i avaluar la formació necessària del personal i
de les parts interessades externes, així com garantir la competència
necessària dels que realitzen alguna tasca que tingui o pugui tenir
incidència en el sistema.
La gestió de les persones es realitzarà seguint els següents principis bàsics:

A. No discriminació, assegurant

la igualtat efectiva d’oportunitats i de
tracte, i de no discriminació, establint els mecanismes necessaris que
contribueixin a fer efectius aquests principis i, en especial, en els casos
de persones i grups que pateixin situacions de desavantatge objectiu i
d’absència efectiva d’equiparació d’oportunitats.
No es consideren discriminatoris les disposicions, criteris o pràctiques que
puguin justificar-se objectivament amb una finalitat legítima socialment
acceptada, sempre que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin
adequats i necessaris.

B. Dret a la intimitat, assegurar que els comportaments del Museu no

vulnerin el dret a la intimitat de les persones, els col·laboradors i de les
seves famílies.

C. Respecte a la dignitat de les persones, fomentar aquest aspecte i dur a

terme les actuacions necessàries davant de comportaments que puguin
atemptar contra aquest principi.

D. Condicions laborals,

proporcionar condicions de treball decents
(salaris, horaris, descansos i vacances), així com vetllar per la seva
seguretat, salut i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

E. Associació i negociació col·lectiva,

representació.

respectar el dret de sindicació i

F. Formació, lloc de treball i carrera professional, facilitant a les persones

l’adquisició i actualització de coneixements i competències, així com
establiment d’instruments que facilitin la promoció professional en la
pròpia institució.

G. Compliment de la legalitat existent en aquesta matèria.

Davant de qualsevol vulneració dels principis bàsics, s’actuarà tal com
s’estableix al Procediment de No conformitats (P-NCO-01).

Igualment el Museu disposa d’un protocol d’assetjament.

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

CAPACITACIÓ I FORMACIÓ
Inversió en formació

L’any 2016 la despesa en formació ha estat de 115 €, respecte als 208
€ de l’any 2015 (l’indicador es calcula per persona), i s’ha materialitzat
en 17 hores de formació per persona.

Accés a la formació

El percentatge de persones que han rebut formació durant l’any 2016 ha
estat d’un 88%, respecte al 74% de l’any 2015.
Nombre de cursos de formació especialitzada

2016

2015

2014

99

89

-

Pla de formació

L’any 2016 no es va fer pla de formació sinó que es va treballar seguint
l’esquema del 2015. Les noves directrius de la política de formació estan
establertes al document Estratègia 2017.
S’ha redactat el Pla de Formació del 2017
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SALUT I SEGURETAT LABORAL
Comitè de segueretat i riscos laborals

Percentatge de treballadors que formen part del Comitè SSL: 4%

d’accidents “in itinere”, l’any 2016 el valor és del 0,75%, lleugerament
per sota de l’any anterior.
Nombre d’accidents laborals “in itinere”

Formació en riscos

El percentatge de persones que han rebut formació en PRL (Prevenció de
Riscos Laborals) durant l’any 2016 ha estat del 100%, igual que l’any anterior.

Accidentalitat

OBJECTIU

El percentatge de persones que han patit accidents que han comportat
baixa laboral durant l’any 2016 ha estat d’un 0,75%, per tant disminueix en
relació amb l’any anterior, que va ser d’un 4%. Pel que fa al percentatge

Dones
Homes

2016

2015

2014

1

2

0

0

0

0

Nombre d’accidents laborals amb baixa

Dones
Homes

2016

2015

2014

1

4

2

0

0

0

seguretat i salut
Millora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del Museu
Impedir l’aparició de nous casos de LS
No superar un 0,5% de persones amb baixa per accident laboral

2016-2018
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LA RESPONSABILITAT AMB ELS VISITANTS I EL PÚBLIC
Usuaris
ASPECTE
Assistència visitants
al Museu

INDICADOR ASSOCIAT

VALOR 2016

VALOR 2015

VALOR 2014

Mensual

Nombre

820.516

717.211

718.230

Visitant col·leccions

% visitants col·leccions
respecte total

Anual

%

60%

65,14%

Visitants edifici

% visitants edifici respecte total

Anual

%

40%

34,86%

Procedència estranger

% Procedència visitants estranger

Anual

%

52%

51,00%

46,00

Nit de museus

Participants diverses nits
del museu

Anual

Nombre

16.862

12.296

19.525

Activitats pròpies del museu

Participants diverses activitats
pròpies del Museu

Anual

Nombre

4.037

3.942

3.832

67%

73%

65%

Nombre de queixes,
reclamacions, consultes i
felicitacions

Visites WEB
Seguidors xarxes socials

Altres Serveis

UNITAT

Suma visitants Programa venda
d'entrades

Respostes dins termini Full de
suggeriments o reclamacions/total
Quantitat de comentaris rebuts
(fulls oficials, suggeriments i
correus electrònics)

Només queixes (no consultes, etc) (Nº de queixes /total visitants)*
10.000 visitants
Serveis digitals

FREQÜÈNCIA DE
SEGUIMENT

Total de visitants

Resolució de consultes,
queixes i reclamacions Resposta abans de 20 dies
en general
Qualitat dels serveis

CÀLCUL

Usuaris espais de lloguer

museunacional.cat

Amics Facebook

Seguidors Twitter

Dies d'ocupació

Nombre de persones / actes

Nombre de persones / visita sales
Nombre total d'actes

Nombre total de peticions

Usuaris de la biblioteca

Usuaris de l'arxiu

Ingressos

Núm. d'usuaris

Núm. d'usuaris

Mensual

%

Mensual

Nombre

370

326

282

Anual

Nombre

1,22

0,71

0,95

Nombre

693.436

617.773

554.738

Nombre

49.135

43.552

36.195

Anual

Nombre

30.441

33.096

31.777

Anual

Nombre

5.422

2.881

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

73.216
372

2.612
79

1.875

57.221
108

92

1.343

35.029
139

85

1.107

Nombre

1.056.942 €

842.213 €

1.225.971 €

Nombre

302

260

263

Nombre

3.303

3635

4233
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LA RELACIÓ AMB ELS VISITANTS

S’han rebut 820.516 visitants (un 14% més que l’any 2015)

Total de visitants al Museu
Procedència dels visitants:

L’augment de visitants confirma la línia ascendent iniciada l’any 2013. El
91% del públic del Museu Nacional ha visitat l’espai de manera individual,
3%
dos punts percentuals més que l’any 2015, mentre que el 9% restant ha
visitat el Museu en grup. D’aquest percentatge, un 65% ho ha fet en
grups d’estudiants que formaven part de programes
21% de formació reglada
escolars o educatius, mentre que l’altre 35% ha format part de grups de
característiques diverses, com ara agències de viatges, associacions o
empreses.
52%

3%
21%

L’horari de matí (de 10 a 15 h) ha seguit sent l’escollit pel 64% dels
24%
visitants, ja que és el preferit pels centres escolars i, en general, pel
públic que realitza activitats educatives. Tot i això, la franja de tarda
ha rebut un 36% de visitants i s’han mantingut valors similars als de
2015, gràcies a l’assistència de públic durant les hores gratuïtes dels
dissabtes a la tarda.

Catalunya

Barcelona C

24%

Catalunya

Espanya

Espanya

Estranger

OBJECTIU

El públic procedent de la ciutat de Barcelona ha representat
aproximadament el 24% dels visitants del Museu, mentre que els
de la resta de Catalunya (excloent Barcelona) han arribat al 21%. El
públic de procedència espanyola ha estat el 3%, majoritàriament de les
comunitats de Madrid, València, Andalusia i País Basc, i s’han mantingut
valors similars als de 2014 i 2015. Pel que fa al públic internacional,
els visitants estrangers han representat el 52% dels usuaris del Museu,
un augment d’1 punt percentual respecte l’any anterior. Els principals
països de procedència són França, Estats Units i Regne Unit.

52%

Barcelona Ciutat

Estranger

orientació a l’usuari
Construir relacions de confiança a mig i llarg termini
Assolir una puntuació de 6,5 de satisfacció en les enquestes del
grup d’interès Usuaris

2016-2018
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Visitants a les exposicions temporals
184.771 persones han visitat les exposicions temporals
inaugurades l’any 2016
EXPOSICIONS TEMPORALS

Nou servei d’audioguies
S’ha posat en marxa una nova guia multimèdia, disponible en 7 idiomes
i accessible per a persones amb discapacitat auditiva, que a través de
quatre rutes permet fer una visita completa i autònoma per les col·leccions
del Museu.

VISITES

Donació Antonio Gallardo Ballart. Noves
12.249
obres mestres per al Museu
El Divino Morales

15.567

Lluïsa Vidal. Pintora del modernisme

26.085 (dades fins al 15 de gener de 2017)

Marianne Breslauer.
Fotografies 1927-1938

41.899 (dades fins al 29 de gener de 2017)

Picasso-Romànic

88.971 (dades fins al 26 de febrer de 2017)
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Biblioteca i arxiu

Queixes, reclamacions i suggeriments

Aquest any s’han registrat 3.303 usuaris a la biblioteca i 547.793 registres
a l’arxiu (370.381 per a l’arxiu digital i 177.412 per a l’arxiu analògic, amb
un total de 302 usuaris presencials).

L’any 2016, el Museu ha rebut 370 consultes, queixes, reclamacions i/o
felicitacions per escrit, corresponents a un 0,02% dels usuaris. Més de
la meitat corresponen a comunicacions al voltant de les col·leccions.
Les queixes, reclamacions i consultes es poden realitzar a través dels
formularis de suggeriments, disponibles al taulell d’informació i en format
electrònic al web. El Museu es compromet a donar resposta en un termini
màxim de 20 dies. Aquest indicador ens permet identificar els aspectes
a millorar.

Web i xarxes socials
El web del Museu ha rebut 693.436 visites, i s’han visualitzat
3.508.775 pàgines. La col·lecció en línia, amb 9.010 obres
disponibles, és un dels serveis més visitats
El Museu ha incrementat els seguidors de Facebook en un 27,95%
respecte 2015, amb un total de 73.216 seguidors, i en un 12,82% a Twitter,
amb 49.135 seguidors. El Museu també disposa d’un blog i està present
a altres xarxes socials i plataformes en línia com Instagram, YouTube,
Flikr, Pinterest, Vimeo i Google+. A més, les seves col·leccions són
accessibles per als usuaris de tot el món a través de Google Art Project,
on aquest any s’han comptabilitzat 78.154 visites.
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COMUNICACIÓ
Mitjans de comunicació
ASPECTE
Difusió, qualitat,
reconeixement

INDICADOR ASSOCIAT

CÀLCUL

UNITAT

2016

2015

2014

Repercussió als mitjans escrits

Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats
a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de
Catalunya

Nombre

3.241

1.913

2.126

Repercussió a les televisions

Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de
Catalunya i de la resta de l’Estat

Nombre

215

146

172

Repercussió als mitjans radiofònics

Suma de reportatges i notícies emesos per les emissores de
Catalunya i de la resta de l’Estat

Nombre

234

ND

ND

Repercussió als mitjans digitals

Blogs, diaris digitals

Nombre

7.938

3.964

ND

Repercussió qualitativa i reputació

Percentatge d’impactes positius respecte del total

%

92%

88%

97%

Rodes de premsa organitzades al Museu
15 de gener, reunió per explicar la marxa del litigi per les pintures de Sixena
28 de gener, America Sanchez. Retrats romànics. Tintes sobre paper
22 de febrer, presentació del programa d’exposicions 2016
15 de març, Donació Antonio Gallardo Ballart. Noves obres mestres
per al Museu
4 de maig, García/Olivares: Vinyetes
15 de juny, El Divino Morales
27 de juny, presentació del nou projecte gastronòmic de l’Òleum
6 de juliol, Sala 83 – David Bestué

29 de juliol, Ramon Casas i les ombres xineses d’Els Quatre Gats. Bohèmia
i imaginari popular
25 de juliol, roda de premsa per presentar els informes sobre Sixena
22 de setembre, Lluïsa Vidal. Pintora del modernisme
19 d’octubre, presentació del programa d’exposicions 2017
26 d’octubre, Marianne Breslauer. Fotografies 1927-1938
28 d’octubre, presentació del projecte de l’exposició Gaudí:
Barcelona 1900 al Brasil
16 de novembre, Picasso-Romànic
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REPERCUSSIÓ ALS MITJANS I REPUTACIÓ
Mitjans escrits

Mitjans en línia

3.241 reportatges i notícies a mitjans impresos

7.938 mencions als mitjans digitals

Aquestes informacions són reportatges i notícies aparegudes en prop de
350 mitjans impresos, 149 diaris de difusió nacional i local, i 205 revistes
d’informació general i especialitzada. El to de les informacions és positiu
en un 87,2%.

La major part d’impactes als mitjans digitals provenen de les versions en
línia de mitjans de comunicació en paper, diaris i revistes de referència,
nous mitjans en línia i blogs. El to de les informacions dels mitjans digitals
és positiu en un 98%.

Mitjans audiovisuals i radiofònics
215 reportatges i notícies a la televisió i 234 a la ràdio
Entre les diverses entrevistes i filmacions destaquen l’especial dedicat al
Museu pel Tria 33 amb el títol Dilluns al Museu Nacional, i la participació
en nombrosos capítols de la sèrie Art Endins de TV3.

Aquest any, el Museu s’ha vist afectat pel litigi entre Aragó i
Catalunya per les obres procedents del monestir de Santa Maria
de Sixena, un tema d’actualitat que no depèn ni de les activitats
programades ni de la gestió de la institució, però que ha tingut
una gran incidència en la vida del Museu. L’oficina de premsa
ha organitzat convocatòries extraordinàries per informar sobre la
marxa del litigi i ha atès les consultes dels mitjans de comunicació.
El Museu ha participat en nombrosos reportatges, entre els quals
destaca el documental Sixena: art de frontera del programa 30
minuts de TV3.
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ESTRATÈGIA DIGITAL
Les iniciatives d’estratègia digital del Museu busquen ampliar
l’experiència de la visita, afavorir l’aprenentatge i la creació, implicar
l’usuari mitjançant la interacció i la creació de comunitat, donar visibilitat
al coneixement que genera el treball científic i connectar les col·leccions
amb els usuaris.

Tecnologia Beacons a les sales d’art modern (prova pilot)
El Museu ha introduït sensors beacons a les sales d’art modern per
oferir un recorregut interpretatiu a través d’una app. Està disponible
en català, castellà i anglès i, en aquesta fase pilot, només per a
dispositius Android. S’ha propiciat la creació de més d’un centenar
d’itineraris virtuals de la col·lecció fets pels propis visitants a través
de l’app participativa Unique Visitors, i s’han posat en marxa les
noves audioguies multimèdia del Museu.
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MÀRQUETING
Per tal d’augmentar la visibilitat del Museu Nacional arreu del món i, especialment, en els mercats emergents, el Museu ha incrementat el treball de
captació de nous públics als mercats europeus, americans i asiàtics, i s’han realitzat nombroses accions de promoció comercial entre els professionals
del sector turístic. S’han signat nous acords de col·laboració amb canals dedicats a l’activitat turística, cultural, d’oci i al sector del turisme exclusiu
(Amigo Group Europa, Mapa D´Or Corporate Travel, OcioBussines i Top Turisme).
El Museu ha participat en el projecte pilot Big Data “El turista connectat”, promogut i liderat per la Mobile World Capital amb l’objectiu de millorar
l’experiència turística a Barcelona a partir d’un millor coneixement del comportament dels visitants a la ciutat.

Art i gastronomia a l’Òleum
El servei de restauració i càtering ha portat a terme un nou concepte
per al restaurant Òleum. La xef Fina Puigdevall, amb dues estrelles
Michelin pel restaurant Les Cols, ha creat una original proposta
gastronòmica inspirada en les col·leccions d’art romànic i modernista
del Museu.
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LLOGUER D’ESPAIS
El 2016 s’han celebrat 79 actes en els diversos espais del Museu
(14% menys que 2015)

NÚMERO DE
PETICIONS

NÚMERO D’ACTES
FETS

DIES OCUPACIÓ
TOTAL

Sala Oval

682

37

63

Cúpula

467

33

33

Restaurant

349

126

126

Altres espais

219

22

22

Internes del Museu

143

128

128

TOTAL

1875

346

372
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LA VINCULACIÓ AMB LA COMUNITAT
Societat
ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT

CÀLCUL

UNITAT

2016

2015

2014

Suma

Nombre

86

89

84

Suma

Nombre

255.293

235.021

293.585

Suma

Nombre

1.089

1.021

1.572

Mitjana del nivell
d’accessibilitat

%

51

-

-

Suma

Nombre

1089

1.090

265

Nombre d’obres
del total de
la col·lecció
publicada en línia

Nombre

9.010

8.737

8.302

Assistència a activitats de formació per a professorat
(educació infantil i primària)

Suma

Nombre

3.111

3.466

3.453

Suma

Nombre

160

198

279

Assistència a activitats de formació per a estudiants FP

Suma

Nombre

1.139

1.123

1.293

Assistència escolars (Programa educArt)

Suma

Nombre

46.264

45.635

43.136

Nombre de persones que participen al programa educatiu

Suma

Nombre

49.836

46.242

43.602

Assistència de Centres d’Atenció Especial

Suma

Nombre

1.089

1.021

1.572

Suma

Nombre

101

59

58

Nombre

Pendent
diàleg

9

ND

Desenvolupament local Nombre de convenis d’àmbit local
Accessibilitat

Assistència amb entrada social
(inclou: portes obertes, majors de 65 anys, menors de 16 anys,
estudiants, familiar, aturats, pensionistes)

Participants amb risc d’exclusió social en projectes
(Susoespai, Museu Espai Comú d’Integració, Centres Atenció
Especial)
Nivell d’accessibilitat dels projectes segons informe propi

Nombre d’usuaris d’activitats educatives adreçades a col·lectius
amb problemes d’accessibilitat
Col·lecció publicada en línia
Participació

Assistència a activitats de formació obertes al sector acadèmic

Inserció laboral

Nombre estudiants en pràctiques

Satisfacció

Satisfacció global

Mitjana puntuació
enquesta de
diàleg
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Competidors/Aliances
ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT
Convenis i projectes amb altres
institucions

CÀLCUL

FREQÜÈNCIA DE SEG.

UNITAT

2016

2015

2014

Suma de convenis i projectes

Anual

Nombre

84

89

84

2. Convenis de patrocini

Anual

Nombre

26

26

19

1. Convenis amb entitats culturals
3. Convenis per a la promoció del
turisme

Col·laboració

Xarxa de Museus d’Art de Catalunya
DEAC- Departament d’Educació i Acció
Cultural d’Espanya
ApropaCultura
Articket

Nombre

10

19

4. Convenis de recerca

Anual

Nombre

10

6

2

6. Dipòsits i préstecs

Anual

Nombre

13

8

13

Nombre

6

5

ND

7. Altres

Suma de “xarxes”

Anual
Anual

Nombre
Nombre

9

1

5

Nombre

18

10

ND

Projectes que reverteixen al Museu

Anual

Nombre

ND

47

ND

Entitats que han participat amb el Museu

Anual

Nombre

1.089

1.681

ND

Anual

Nombre

27.065

ND

Participants

Anual

Nombre

16.271

17.694

6

6

Nombre

MuseuPRO

Participants

Anual

Nombre

TANDEM-Escola Miquel Bleach

2

3

Anual

Anual

Mercat de Tecnologia

2

Desenvolupament de serveis, projectes i
activitats conjunts

Suma de projectes

Creadors en Residència

25

7

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ

Cicle de Literatura-UOC

27

Nombre

Turisme Barcelona, Bus turístic i BCNCard Participants
Màster ESMUC

24

Anual

5. Convenis amb entitats de lleure

XARXES DE COL·LABORACIÓ

Anual

Participants

Participants

Participants

Participants

Participants

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

27.065

Nombre

396

367

Nombre

30

14

Nombre

Nombre

Nombre

42

15

100

160

19

15

100

200

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
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ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT
Programa escolar

CÀLCUL
Participants

Activitats familiars

2014

Anual

Nombre

46.264

46.632

42.854

Nombre

27

22

22

Beques (AGBAR-àrea metropolitana
BCN)

Anual

Nombre

3.182

3.100

3.071

Anual

%

100%

100%

0

Premis extraordinaris de batxillerat

Anual

%

100%

100%

0

Universitats

Anual

Nombre

15

18

ND

Hores de pràctiques/formació

Anual

Nombre

ND

ND

ND

Nombre

1

9

Programes en col·laboració/Màsters
Participants

Projectes oferts

Participants

Projectes oferts

Anual

Anual

Anual
Anual
Anual

Anual

Anual

Nombre

Nombre
Nombre

1082

48/50
19
16

960

59

22
50

895

58

ND
65
7

Nombre

713

926

706

Nombre

8

8

6

Participants

Anual

Nombre

954

1.822

ND

Organització/coorganització
de congressos, jornades o seminaris

Participants

Anual

Nombre

2.216

400

ND

Satisfacció global

Mitjana de les puntuacions (diàlegs)

Nombre

ND

ND

Activitats no familiars

Satisfacció

2015

Nombre

Estudiants en pràctiques

Formació de mestres

2016

Anual

Programa de diversificació curricular
ESO-Sants Montjuïc

Programa universitari

UNITAT

Escoles

Itineraris programats

Contribució al
coneixement

FREQÜÈNCIA DE SEG.

Projectes oferts
Projectes oferts

Anual
Anual

Biennal

Nombre
Nombre

18
0

23
3

ND
ND

ND
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El nombre de convenis amb altres institucions és positiu, tot i que baixa
lleugerament respecte l’any 2015. Es constata l’estabilitat en la relació
amb un nombre important d’institucions. És molt bo que es mantingui
la dada de convenis amb patrocinadors i que incrementi la relació
amb centres de recerca. Val a dir que en aquest apartat de convenis
no es referencien els signats amb diverses universitats amb motiu de
les pràctiques d’estudiants, dada que es troba a Ensenyament reglat/
Programa universitari.
Al Museu hi ha diverses iniciatives de col·laboració de les quals s’ha
començat a recopilar la informació per ser analitzada des del punt de
vista de la RS. Analitzant les dades que es desprenen de les memòries
anuals de diferents àrees o departaments es poden quantificar diferents
aspectes de la col·laboració del Museu amb institucions o entitats que
han de servir per millorar les col·laboracions del Museu.
El descens en aquesta dada, que és el segon any que s’analitza, ve
marcada per la importància que s’ha donat a la creació del Programa
d’Actuacions 2017-2020.
Aquest apartat és de nova creació, però és el reflex de la concreció del
treball amb les aliances del Museu.

El programa d’activitats i serveis s’està revisant amb l’objectiu
d’incrementar el nombre de participants.
L’opció del Museu s’adreça a diversificar l’oferta de cursos per tal de
poder mantenir el nombre de participants.
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UN MUSEU PARTICIPATIU AMB L’ENTORN
21.115 persones han participat a les activitats del Museu Nacional
El Museu Nacional es posiciona com un espai social i cultural de
participació i construcció de significats, amb vocació de servei públic,
obert a tothom sense distincions culturals, econòmiques, socials,
intel·lectuals o d’interessos, i amb la voluntat de provocar la descoberta
i l’exploració de l’art i la identitat. El Museu s’ha de poder viure com
un espai relacional, que provoqui debat i reflexió, amb capacitat per
sorprendre i interrogar, inspirar els públics i afavorir l’aprenentatge i el
pensament crítics.
Per això vol ser un espai orientat a l’usuari, i ha col·laborat amb diferents
institucions i entitats per seguir potenciant-ne l’ús social i cultural.

Les activitats realitzades aquest 2016 han estat nombroses i per a
públics diversos.

La vinculació amb el barri de Sants-Montjuïc
Activitats amb el barri de Sants-Montjuïc

12

Nombre de participants

99

Valor econòmic d’aquestes activitats

891,71€

La vinculació amb la ciutat i els ciutadans
El Museu Nacional ha participat mitjançant jornades de portes obertes,
activitats i visites guiades gratuïtes en les celebracions, festivals i
festivitats de la ciutat de Barcelona, i ha estat present en les programacions
de Santa Eulàlia, la Diada de Catalunya, Sant Jordi, la Mercè, el Dia
Internacional dels Museus, la Nit dels Museus, el Dia Internacional de
la Dona, el festival de novel·la BCNegra i el festival d’arquitectura 48h
Open House, entre d’altres.
Nombre d’activitats ciutadanes gratuïtes

21

Nombre de participants

21.016

Valor econòmic d’aquestes activitats

182.304€
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Fets rellevants
Magic Line, caminada solidària, 28 de febrer

L’Hospital de Sant Joan de Déu ha organitzat una caminada a favor
de les persones més vulnerables. Hi han participat 19 treballadors del
Museu, que han recorregut una distància de 10 km i han aconseguit
recaptar més de 300 €.

V edició d’”El Museu Nacional en família”, 4 de juliol

Durant una tarda amb el Museu tancat, fills i nets dels treballadors del
Museu i de les empreses externes amb les quals col·labora, han pogut
compartir els espais de feina, de col·lecció i d’esbarjo. La trobada ha
estat organitzada per treballadors que hi han participat voluntàriament.

Dia de la Dona, 8 de març

Hem celebrat el Dia Internacional de les Dones amb la projecció gratuïta
de Big Eyes (Tim Burton, 2013), dins la 4a edició del cicle de cinema
Per amor a l’Art. Cinema i pintura, un clàssic del Museu Nacional i la
Filmoteca de Catalunya.

Donacions de sang a la Sala Oval, 10 de setembre

Sota el lema L’art de salvar vides, el Museu ha col·laborat en la
campanya organitzada pel Banc de Sang i Teixits. S’han recollit 100
donacions, moltes del personal del Museu, però també de les empreses
col·laboradores i dels visitants.
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UN MUSEU AL SERVEI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
El Programa Educart contempla els interessos i les necessitats dels
diferents tipus de públic: escolar, juvenil, familiar, individual, adults,
gent gran i col·lectius amb necessitats específiques, per tal de pensar
i dissenyar activitats i serveis que afavoreixin l’aprenentatge i millorin
la seva experiència al Museu. Es treballen programes escolars i de
grau superior per complementar la formació curricular i afavorir noves
maneres d’aproximar-se a les col·leccions del Museu Nacional.

Públic escolar
Les escoles són un dels segments de públic que gaudeix d’una atenció
prioritària per part del Museu Nacional.

El programa escolar ha rebut 49.836 alumnes

Festa de cloenda del Projecte Tàndem: Creixem amb l’art
Després de tres anys d’intensa col·laboració amb l’Escola Miquel
Bleach, el Projecte Tàndem ha finalitzat amb una gran festa. La
iniciativa ha complit l’objectiu d’enriquir l’experiència educativa i
la qualitat dels aprenentatges a través de l’art i el patrimoni, ha
fomentat la col·laboració amb altres institucions culturals i ha creat
xarxa al barri, i ha servit per establir nous diàlegs entre els nens i
les nenes i les obres d’art de les col·leccions del Museu.
Creadors en Residència: B-TOY
La coneguda street artist B-TOY i els alumnes de l’Institut Lluís Domènech
i Montaner, en el context de la 7a edició del programa Creadors en
Residència, han ideat i realitzat conjuntament el mural Identitats a l’espai
annex a la Sala Oval del Museu Nacional.
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Estudiants universitaris i de formació professional
Aquest sector està present al Museu a través de les activitats de caràcter
acadèmic i dels màsters amb els quals col·labora el Museu Nacional.
Música al Museu Del 26 de juny al 6 de juliol de 2016
Aquest any s’ha celebrat la 5a edició dels Concerts d’estudiants de
l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). Durant dues
setmanes els estudiants de màster han interpretat els seus projectes
finals a les sales del Museu, davant un tribunal i el públic assistent.
Romànic i avantguarda Del 28 de setembre al 14 de desembre
El curs s’ha organitzat al voltant de l’exposició Picasso-Romànic, en
col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Al llarg de deu sessions,
diversos especialistes han explicat el vincle entre l’artista i l’art medieval.

Públic familiar
Casal d’estiu
Per primera vegada, el Museu ha organitzat un casal a l’estiu: Somien
els androides en el Museu del futur?. Els nens i nenes, acompanyats
de l’androide Neo, han gaudit de cinema, noves tecnologies, moltes
aventures i han passat una nit al Museu.

Formació museogràfica:
Seminari-Taller d’Estratègia de Continguts als Museus, organitzat
pel Museu Nacional en el context de la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya.
Curs d’especialització d’estratègia digital en organitzacions culturals, codirigit i organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i
el Museu Nacional.
Museu Nacional Pro: professionals, projectes i processos, mòdul
del Màster en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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Pràctiques formatives
El Museu ha col·laborat en la formació de 101 estudiants
universitaris de postgrau i màster mitjançant un programa de
pràctiques que ha inclòs diverses especialitats. Les pràctiques
han permès als estudiants tenir contacte directe amb la realitat
diària del Museu i col·laborar en el desenvolupament de tasques
i projectes dels departament en què han estat assignats.
En finalitzar la seva estada han obtingut una certificació de
col·laboració que els pot ajudar a l’hora d’inserir-se al món laboral.
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UN MUSEU IMPLICAT AMB L’ACCIÓ SOCIAL
Un Museu accessible
A través dels programes específics d’accessibilitat, el Museu ha impulsat
activitats adreçades a persones i col·lectius amb necessitats especials.
El nostre servei d’audioguies inclou la possibilitat del seu ús com a
signoguies en tres idiomes.

El Museu, a través d’Apropa Cultura i Museu Espai Comú d’integració,
també ha facilitat l’accés gratuït a col·lectius socials vulnerables. Es calcula
que el nombre de participants durant el 2016 ha estat de 1.089 persones,
respecte les 1.021 de 2015.
Com a aportació de caràcter social, l’entrada al Museu és gratuïta per als
major de 65 anys.

VISITANTS MAJORS DE 65 ANYS

2016

2015

2014

43.518

37.032

47.362

servei a l’usuari
Redacció del Pla Estratègic d’accessibilitat
universal 2016

2016-2018

Un Museu per a tothom
El Museu ha facilitat l’accés a tots els grups socials, i en particular als de menys
poder adquisitiu, de manera que l’aspecte econòmic no sigui un factor de
discriminació. L’entrada social inclou les jornades de portes obertes, els majors
de 65 anys, els menors de 16 anys, els estudiants, les famílies, els aturats i
els pensionistes. Al llarg de 2016 s’han emès un total de 255.293 entrades
associades a aquest concepte. A més, el Museu ofereix entrada gratuïta a tots

Beques i ajuts a col·lectius amb risc d’exclusió

2016

Beques IMEB

1.685

Apropa Cultura

1.089

Beques AGBAR

1.497

Gratuïtats Museu Nacional

OBJECTIU

OBJECTIU

S’han fixat les bases argumentals que donen al projecte d’accessibilitat
universal el valor de pilar estratègic per als propers cinc anys. Persones
amb discapacitat. Nombre de participants 2016: 610 persones Valor
econòmic de les activitats accessibles gratuïtes: 7.200 €

els visitants els dissabtes a la tarda i el primer diumenge de cada mes.

451

polítiques socials
Desenvolupament del compromís del Museu amb la societat
Assolir una puntuació de 6,5 de satisfacció en les
enquestes del grup d’interès Societat

2016-2018
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COMPROMÍS AMB LA CULTURA I EL PATRIMONI ARTÍSTIC
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
OBRES QUE FORMEN PART DEL FONS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
PINTURA

ESCULTURA

ARTS APLICADES DIVERSES

TOTAL

4.795

3.649

2.316

10.760

DIBUIXOS

GRAVATS

CARTELLS

TOTAL PAPER

50.384

50.000

9.632

110.080

FOTOGRAFIES INVENTARIADES

FOTOGRAFIES/ARXIUS PENDENTS D'INVENTARIAR

TOTAL FOTOGRAFIES

41.282

23.931

65.213

MONEDES

MEDALLES

PAPER MONEDA

JETONS - PLOMS
PESALS - PELLOFES

ALTRES OBJECTES

TOTAL NUMISMÀTICA

113.242

9.053

5.533

6.588

2.562

136.978

TOTAL OBJECTES

323.031
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Increments de la col·lecció
El Museu s’ha interessat per incrementar els seus fons amb nous
ingressos per mitjà de donacions, llegats, dipòsits i compres.

Donació Antonio Gallardo Ballart

Ingrés de cinc obres del fons històric del PSUC

PSUC i ICV han fet donació d’un conjunt de cinc obres sobre paper
de Ràfols-Casamada, Maria Girona, Josep Maria Subirachs, Josep
Guinovart i Francesc Todó. Totes van ser realitzades en el marc de la
lluita antifranquista i la clandestinitat, i reforcen la col·lecció d’art de la
segona meitat del segle xx.

Compra, donació, llegats, dipòsits

Per diverses vies –compra, donació, llegats, dipòsits– destaquem,
entre d’altres, les adquisicions d’obra de Ramon Calsina, Joan Ponç,
Joaquim Mir, Àngels Planells, Remedios Varo, Albert Ràfols-Casamada;
fotografies de Pere Formiguera, Colita, Joan Fontcuberta i Joana
Biarnés; peces de la Joieria Roca, i cartells del Partit Socialista Unificat
de Catalunya. Des d’aquí, el nostre profund agraïment a la generositat
dels artistes, les empreses i els particulars, així com a l’acció de compra
de la Generalitat de Catalunya. Aquest esforç palesa el compromís
col·lectiu per la preservació i enriquiment del patrimoni del país.

Presència de la fotografia
Aquest any ha tingut lloc una de les donacions més importants
en la història del Museu Nacional. L’ingrés de 20 obres mestres
als fons medievals. El 2017 aquestes obres s’integraran a les
sales de la col·lecció, però aquest any ja s’han pogut veure a
l’exposició Donació Antonio Gallardo Ballart. Noves obres
mestres per al Museu.

Esment específic mereix l’actuació desenvolupada en l’àmbit de
la fotografia, que és un dels eixos estratègics de la col·lecció. S’ha
incrementat la presència de la fotografia dins el recorregut museogràfic
a les sales, s’ha treballat a les diverses comissions el Pla Nacional de
Fotografia, i s’ha incrementat el fons fotogràfic a que fèiem referència al
punt anterior, fruit de donacions i de la compra via el Pla Nacional.
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Restauracions
El Museu s’ha interessat per incrementar els seus fons amb nous
ingressos per mitjà de donacions, llegats, dipòsits i compres.
S’han restaurat, entre d’altres, algunes de les obres de Ramon Casas i
d’El Divino Morales per poder ser exposades, i s’ha començat a treballar
en l’exposició dedicada a Ismael Smith, prevista per al 2017.

S’han intervingut 1.010 obres

Campanya de micromecenatge
Els Amics del Museu Nacional han impulsat una campanya de
micromecenatge per aconseguir els 46.000€ necessaris per afrontar
la complexa i costosa restauració de l’escultura El violinista de
Pablo Gargallo. Gràcies a les aportacions de més de 250 mecenes,
es podran tractar les alteracions que pateix l’escultura a causa de la
incompatibilitat entre l’ànima de fusta i la coberta de plom.
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SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
El Museu Nacional, com a espai de coneixement, genera recerca i
la difon per enriquir el saber col·lectiu, especialment de la col·lecció
pròpia i de l’art català en general. Amb aquesta finalitat s’han organitzat
seminaris, cursos, conferències i congressos, en què han participat tant
professionals del Museu com investigadors externs.
A més, el Museu disposa de biblioteca i arxiu especialitzats que
esdevenen veritables centres de recerca i de suport documental, amb
una participació activa en les tasques de recerca de la col·lecció i de
múltiples estudis de caràcter científic.

Fets rellevants
L’art català de la postguerra a la transició: un relat per construir

Aquest 2016 el Museu Nacional ha iniciat un projecte a llarg termini de
recuperació de l’art català que va de la postguerra a la transició. Es
tracta de (re)escriure el relat sobre l’art d’aquesta època i reforçar la
seva presència a les col·leccions del Museu. En aquest context, s’han
organitzat unes taules de debat a l’Ateneu Barcelonès per impulsar
l’intercanvi d’idees sobre aquesta nova historiografia.

Pere de Portugal, rei dels catalans: memòria i patrimoni

S’ha celebrat una jornada interdisciplinar organitzada per presentar
un estat de la qüestió del regnat de Pere de Portugal i el seu llegat
patrimonial, un monarca poc conegut pel gran públic.

Preservació, estudi i difusió del patrimoni

Pel que fa a la preservació, estudi i difusió del patrimoni, destaquem
l’inici de la restauració d’El violinista de Pablo Gargallo, gràcies a una
campanya de micromecenatge impulsada pels Amics del Museu.

Redescobriment d’artistes catalans

El Museu ha seguit desenvolupant la línia de treball de redescobriment
d’artistes catalans, enguany amb la mostra de la pintora modernista
Lluïsa Vidal. A través d’una intervenció dins les sales d’art modern, s’han
exposat les ombres xineses dissenyades per Ramon Casas per al cafè
d’Els Quatre Gats, una faceta desconeguda de l’artista.
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3r Congrés Europeu de Joieria

Estratègia digital
Participació com a assessors al projecte de recerca del Politecnico de
la Universitat de Torino Digital Transformations in Cultural Heritage,
novembre 2016-febrer 2017.
El Museu ha estat convidat per la Chinese Museums Association
per presentar les seves experiències digitals en una petita gira a les
ciutats xineses de Chengdu, Shanghai i Wuhan.
A l’Argentina, el Museu ha estat convidat a impartir el mòdul La
comunicación digital en los museos, organitzats per la Fundación
TyPA i pel Ministerio de Cultura de la Nación, i dirigit a professionals
de museus de Buenos Aires i de Salta.

El Museu ha organitzat i acollit el congrés d’abast internacional
La joia en l’art i l’art en la joia, en què s’ha analitzat la joieria en
diàleg amb les diferents arts i artistes, des de l’època medieval
fins a la modernitat.
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COL·LABORACIÓ AMB ALTRES MUSEUS I INSTITUCIONS
Préstecs
El Museu Nacional, mitjançant el préstec d’obres a exposicions d’arreu
del món, dóna a conèixer i revalora artistes que formen part de la
col·lecció, augmenta l’accessibilitat a les seves obres, i incrementa la
seva projecció internacional.
Un conjunt representatiu de la col·lecció modernista ha viatjat a Brasil per
participar a l’exposició Gaudí: Barcelona 1900, que s’ha pogut veure a la
Fundaçao Catarinense de Cultura de Florianópolis, a l’Instituto Tomie
Ohtake de Sao Paulo i al Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro.
El museu ha coorganitzat al Palacio de Carlos V de l’Alhambra, Temps
de somni: Andalusia a l’imaginari de Fortuny, una exposició que inclou
una nombrosa selecció de pintures i dibuixos del Museu Nacional.
En el marc de l’Any Ramon Casas, el museu ha cocomissariat Ramon
Casas, la modernitat anhelada, al Museu de Maricel de Sitges. Aquesta
exposició ha presentat unes 200 obres, moltes de les quals pertanyen a
la col·lecció del museu.
El Museu Nacional ha col·laborat amb el préstec d’obres a les dues
principals exposicions del 150è aniversari del naixement de l’escultor
Miquel Blay: Miquel Blay, sentiment olotí al Museu de la Garrotxa, i
Miquel Blay, el camí de l’èxit al Museu d’Art de Girona.

S’han prestat 566 obres a 79 institucions nacionals i
internacionals, i 26 obres per a 2 exposicions itinerants

Selecció d’exposicions d’especial rellevància en les quals
el Museu ha participat

PARÍS

NOVA YORK

MADRID

Centre national
d’art et de culture
Georges Pompidou:

Museum of
Modern Art:

Museo Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía:

Magritte, la trahison
des images

Joaquin Torres
García: The
arcadian Modern

Campo cerrado.
El arte español
de la posguerra

Setembre 2016 – gener 2017

Octubre 2015 – febrer 2016

Abril – octubre 2016
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Dipòsits
El Museu Nacional està impulsant una política de cessió d’obres en
dipòsit de llarg termini a museus i institucions de la Xarxa de Museus
d’Art de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’enriquiment dels
discursos expositius de les institucions receptores i compartir el patrimoni
en benefici del seu ús públic.

El Museu de la Garrotxa ha rebut 13 obres
per renovar el seu discurs
El museu ha cedit 13 obres dels artistes Joaquim i Francesc
Vayreda, Rafael Benet, Ignasi Mallol, Ramon Martí Alsina,
Modest Urgell, Xavier Nogués, Lluís Rigalt i Joaquim Sunyer
per reforçar el discurs del Museu de la Garrotxa.
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LA GESTIÓ DE L’IMPACTE ECONÒMIC
GESTIÓ ECONÒMICA
Balanç econòmic
Operacions corrents

2014

2015

2016

Drets reconeguts

Obligacions
reconegudes

Resultat

Drets reconeguts

Obligacions
reconegudes

Resultat

Drets reconeguts

Obligacions
reconegudes

Resultat

14.311.884,00

14.276.021,00

35.863,00

13.457.835,00

13.267.832,00

190.003,00

14.404.224

14.369.235

34.989

857.950,00

1.919.777,00

1.919.777,00

920.943

1.600.518

-679.576

15.325.166

15.969.753

-644.587

15.969.753

-644.587

Operacions de capital

857.950,00

Operacions amb actius
financers

51.525,00

57.236,00

-5.711,00

52.277,00

43.841,00

8.436,00

15.221.359,00

14.333.257,00

888.102,00

15.429.888,00

13.311.673,00

2.118.215,00

862.726,00

-862.726,00

1.933.650,00

-1.933.650,00

15.195.983,00

25.376,00

15.429.888,00

15.245.233,00

184.565,00

15.325.166

86.294,00

0,00

0,00

0,00

1.070.924

-83.477,00

83.477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.582,00

-194.582,00

184.540,00

184.540,00

Resultat pressupostari

Variació de passius financers
Saldo pressupostari de
l’exercici

Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria

Desviacions de finançament
positives per recursos de
l’exercici amb despeses amb
finançament afectat

Desviacions de finançament
negatives en despesa amb
finançament afectat (factures
i proveïdors pendents)

15.221.359,00
86.294,00

Ajustaments

SUPERÀVIT DE
FINANÇAMENT DE
L’EXERCICI

565,00

15.429.888,00

15.429.863,00

25,00

1.070.924
0,00

0,00

423.846

- 423.846

1.070.924

423.846

647.077

16.396.089,72

16.393.598,87

2.490,85
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Comptes anuals exercici 2016
L’any 2016 el consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha treballat
amb un pressupost prorrogat. Els comptes de 2016 de referència han
estat els aprovats pel Parlament de Catalunya per la Llei 2/2015, de l’11
de març de 2015 de pressupostos de la Generalitat per a 2015, amb les
úniques modificacions d’una major aportació de l’Administració General
de l’Estat i una reducció en les transferències de capital per fer front
a l’amortització de préstecs, reducció conseqüència d’una aportació
extraordinària de finals de 2015 que va permetre la cancel·lació anticipada
del crèdit formalitzat amb una entitat bancària. Així, doncs, l’import del
pressupost inicial ha estat de 13.926.450 euros.
Aquest pressupost ha estat modificat al llarg de 2016 per diversos motius.
Els més rellevants són els següents: per una banda les aportacions a finals
de l’any de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per
fer front a despeses d’inversió a l’edifici i, d’altra, les aportacions, també
de la Generalitat, per al funcionament del Pla Nacional de Fotografia i
de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya i per a la recuperació d’una
part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012. Aquestes aportacions han representat uns ingressos finalistes de
727.237 euros. Aquests temes i un major ingrés en algunes partides ha
fet que el pressupost definitiu hagi estat de 16.396.090 euros.

Tot això ha permès poder incrementar la quantitat destinada a exposicions
en un 11% respecte l’exercici anterior i a disposar de 423.600 euros per
iniciar reformes en l’edifici en matèria de seguretat.
Com es fa cada any, els comptes anuals corresponents a 2016 del Museu
Nacional d’Art de Catalunya han estat auditats.
Un cop realitzats els ajustaments i les provisions, el resultat pressupostari
de l’exercici 2016 presenta un superàvit de 2.491 euros.
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ADMINISTRACIÓ / PROPIETAT
ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT
Acompliment pressupostari ingressos

Eficiència
econòmica

Acompliment pressupostari despeses
Resultat pressupostari
Ràtio autofinançament operacions corrents

Aportacions
partits polítics o
institucions

Aportacions corrents de les administracions públiques
Proporció del pressupost d’operacions corrents
procedents d’aportacions públiques
Volum ingressos propis

Proporció del pressupost d’operacions corrents que
prové d’accions de patrocini i mecenatge

Valor econòmic
creat

Proporció del pressupost d’operacions corrents que
prové de la venda d’entrades

Proporció del pressupost d’operacions corrents que
prové del lloguer d’espais

Proporció del pressupost d’operacions corrents que
prové d’altres ingressos propis

Valor econòmic
distribuït

Costos d’explotació sense personal
Despeses de personal
Despeses financeres

CÀLCUL

UNITAT

2016

2015

2014

%

107%

108%

101%

%

106%

108%

101%

Nombre

2.491

25

565

%

29%

30%

30%

Nombre

10.261.926

9.454.210

10.005.426

%

71%

69%

69%

Nombre

4.142.297

4.092.235

4.409.645

%

4%

6%

5%

%

12%

12%

11%

%

7%

7%

10%

%

5%

6%

4%

Costos d’explotació sense personal cte.
Resultats (aprovisionaments+altres
despeses d’explotació)

Nombre

10.435.465

7.538.812

8.631.272

Despeses financeres cte. Resultats

Nombre

Nombre

5.944.681

5.937.813

5.804.426

Drets reconeguts/pressupost definitiu
Obligacions reconegudes/pressupost
definitiu
Drets reconeguts - obligacions
reconegudes +/- ajustos

Ingressos propis/Total ingressos corrents
(pressupost)
Aportacions corrents de les
administracions públiques

Subvencions corrents administracions/
Total ingressos corrents
Ingressos propis (pressupost)

Ingressos per patrocinis/Total ingressos
corrents (pressupost)
Ingressos per entrades
I/309009/Total ingressos corrents

Ingressos per lloguer d’espais
I/5400009/Total ingressos corrents

Ingressos per altres ingressos propis/
Total ingressos corrents

Despeses de personal cte. Resultats

13.454

43.843

34.905
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PATROCINADORS / MECENES
ASPECTE

Sostenibilitat
econòmica i
social

Satisfacció

INDICADOR ASSOCIAT

CÀLCUL

UNITAT

2016

2015

2014

Aportacions econòmiques

Valor en euros de les aportacions
en diners i espècies

Nombre

2,07 M€

1,85 M€

2,01 M€

Convenis de patrocinadors vigents

Nombre de convenis signats i vigents

Nombre

36

30

35

Compliment del pressupost

Respecte de l’objectiu anual plantejat

%

94,44%

62,22%

121,3%

Eficiència del Programa de Mecenatge i
Patrocini i aportacions

Relació entre ingressos i despeses
per aquest Programa de Mecenatge i
Patrocini i aportacions

%

6,27%

8,25%

7,60%

Nombre Amics del Museu Nacional

Nombre

Nombre

2.745

2.542

2.541

Aportacions econòmiques de membres
individuals
(Amics del Museu Nacional)

Valor en euros de les aportacions
en diners dels membres individuals

Nombre

113.733€

104.917,50€

87.821€

Aportacions econòmiques d’empreses i
entitats (Amics del Museu Nacional)

Valor en euros de les aportacions
en diners d’empreses i entitats

Nombre

110.000€

106.500€

ND

Satisfacció global

Enquesta qualitativa

%

ND

8,6

ND
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APORTACIONS ECONÒMIQUES
Aquest indicador mesura l’eficàcia en
la captació de recursos d’empreses
per als projectes del Museu. La xifra
aconseguida el 2016, suma de les
aportacions en diners i en espècies
segons els convenis signats, se situa
per sobre dels ingressos de 2015.

NOMBRE DE CONVENIS,
SIGNATS O VIGENTS
Aquest indicador mesura l’eficàcia en
l’increment del nombre d’empreses
que col·laboren amb el Museu.
La xifra de 2016 és lleugerament
superior a la de 2015.

COMPLIMENT DEL PRESSUPOST
El valor, resultat de la relació entre
els ingressos obtinguts en diners
i els ingressos en diners previstos
al pressupost, es troba 35 punts
per sobre del valor límit, és a dir,
en el 94,44%, molt a prop del valor
objectiu marcat.

RELACIÓ ENTRE LES DESPESES
DEL PROGRAMA DE PATROCINI I
MECENATGE I LES APORTACIONS
ACONSEGUIDES
Les xifres indiquen que les despeses
directes atribuïdes al Programa
de Mecenatge i Patrocini han
representat el 6,27% del conjunt
d’aportacions aconseguides aquest
2016. Aquesta xifra està per sota
dels percentatges que s’accepten
habitualment.

NOMBRE D’AMICS DEL
MUSEU NACIONAL
El 2016 el nombre d’Amics s’ha
incrementat, i amb 2.745 membres
s’aproxima al valor objectiu (3.000
socis).

APORTACIONS ECONÒMIQUES
DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS
AMICS DEL MUSEU NACIONAL
Aquest indicador mesura l’eficàcia en
la captació de recursos procedents
de les persones individuals. El 2016
la xifra posa en relleu un increment
del 8% respecte 2015. Cal destacar,
doncs, que l’aportació mitjana dels
Amics individuals ha augmentat.

APORTACIONS ECONÒMIQUES
D’EMPRESES I ENTITATS
(AMICS DEL MUSEU NACIONAL)
El valor d’aquest indicador posa
en relleu els recursos econòmics
aconseguits pels Amics del Museu
amb algunes empreses i entitats
amb les quals s’han establert acords.
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LA RESPONSABILITAT AMB EL MEDI AMBIENT
ASPECTE

INDICADOR ASSOCIAT

CÀLCUL

UNITAT

2016

2015

2014

Litres

13,2

12,2

15,4

m

10.785

8.737

11.032

Consum d’aigua

(litres/visitant)

Consum d’aigua

(m /m )

Consum de gas

(MWh/m )

MWh

0,058

0,062

0,084

Consum d’electricitat

(MWh/m )

MWh

0,174

0,171

0,191

Emissions a l’aire

Emissions

(Kg eq. CO2/ m2)

Tn

0,064

0,057

0,089

Emissions d’aigua

Nombre de paràmetres que superen límits
d’abocament de les aigües residuals

Suma de paràmetres

Nombre

4

5

1

% segregació de residus

Residus segregats pel total

%

48,36%

50,74%

47,10%

% reducció de residus minimitzables (piles i tòners)

Residus minimitzables
respecte l’any anterior

%

667,81%

-87,88%

-21,75%

Nombre de donacions de material a altres institucions

Suma

Nombre

ND

ND

ND

Nombre de préstecs de materials a altres institucions

Suma

Nombre

ND

ND

ND

% de reutilització de caixes d’embalatge d’obres d’art

Caixes reutilitzades/total

%

ND

ND

ND

Nivell de sostenibilitat dels projectes (exposicions
temporals, activitats culturals, microexposicions).
Incorporació de criteris de disseny sostenible

Mitjana del nivell de
sostenibilitat

Tesi doctoral en
curs

-

-

Satisfacció

Participació/taxa de resposta enquesta ambiental

Respostes enquesta/total
enviades

%

24%

40%

No es va fer

Satisfacció

Satisfacció global dels treballadors vers la gestió
ambiental del Museu (puntuació)

Mitjana puntuació
enquestes

Nombre

6,8

6,6

No es va fer

Consum recursos
naturals

Residus

Desenvolupament
sostenible

3

2

3

2
2
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GESTIÓ AMBIENTAL
El Museu Nacional, com a responsable de la conservació del patrimoni,
té el compromís de treballar cap a una societat millor a través del Sistema
de Gestió Ambiental, que permet al Museu desenvolupar la seva activitat
amb el màxim respecte per l’entorn i minimitzar l’impacte sobre el medi
ambient. La Declaració Ambiental del Museu recull la diagnosi i el pla
d’acció anual, que es basa en la difusió ambiental, la prevenció de la
contaminació i la millora contínua, d’acord amb la norma ISO 14.001 i
el Reglament Europeu EMAS, certificacions que el Museu va assolir el
2012 i que audita cada any.

Per temes relacionats amb el medi ambient, tant els usuaris com els
treballadors del Museu poden adreçar els seus suggeriments i queixes
a l’adreça de correu electrònic mediambient@museunacional.cat.
També poden fer-ho a través dels fulls de suggeriments disponibles
al taulell d’informació i del full de reclamació oficial de la Generalitat
de Catalunya. Totes les comunicacions són contestades, segons la
complexitat de la consulta, en un termini màxim de 20 dies.
* El 2016 el Museu Nacional no va registrar cap reclamació de contingut ambiental.

Els principis del Sistema de Gestió Ambiental són:
Establir un procés de millora contínua de la gestió ambiental amb la
dotació de recursos necessària.
Conèixer i complir les normatives i els requisits legals presents i futurs,
i d’altres que l’organització subscrigui.
Informar, formar i sensibilitzar el personal per incorporar els criteris de
sostenibilitat en totes les activitats.
Difondre i fomentar entre els proveïdors, col·laboradors i públic les
polítiques ambientals del Museu.
Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, les matèries primeres
i l’energia, i fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge dels
residus com a prevenció de la contaminació.

ACCIONS DE MILLORA
Intranet

Millora de la implicació del personal en la gestió ambiental,
tot incrementant la informació sobre les accions que du a
terme el Museu

gua

s

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

ENERGIA, AIGUA, GAS I RESIDUS SEGREGATS
Consum d’aigua

+23% d’Aigua

L’indicador es refereix al volum d’aigua consumit respecte el nombre de visitants del Museu.
Aquest paràmetre ha augmentat dels 0,0121 m3/visitant el 2015 als 0,0131 m3/visitant el 2016.
L’augment ha estat causat pel major nombre de visitants respecte l’any anterior (+14%), per la
major freqüència de reg de la part enjardinada i per una fuita.

+2% d’Electricitat

Consum de gas

-7% de Gas

En referència als 45.103 m2 de superfície de l’edifici, l’indicador del consum de gas ha experimentat
una davallada, dels 0,062 MWh/m2 de 2015 als 0,058 MWh/m2 de 2016, coincidint amb un estalvi
total d’un 7%. Tot i això, el consum energètic depèn de la incidència de diversos factors, els més
importants són la temperatura i la humitat exteriors. En el cas d’haver tingut unes condicions exteriors
normals, el consum de gas s’hauria reduït en un 28,04%.

+2% CO2

Emissions

+2% d’Electricitat

48% de Residus Segregats

El nostre càlcul de les emissions de CO2 es basa en el consum de gas i electricitat. El valor de
2016 ha estat de 0,064 TnCO2/m2, superior en un 2% a les 0,057 TnCO2/m2 de 2015.

Consum elèctric

L’indicador del consum elèctric corresponent a 2016 ha estat de 0,174 MWh/m2, lleugerament
superior als 0,171 MWh/m2 de 2015. Igual que en el cas anterior, en unes condicions exteriors
normals, el consum d’electricitat s’hauria reduït en un 1,25%.

Segregació de residus

48% de Residus Segregats

Durant el 2016 el Museu Nacional ha aconseguit segregar el 48,36% dels residus. Els lloguers
d’espais representen la major part dels residus que es produeixen. Aquests esdeveniments són
organitzats per empreses alienes i en períodes extremament curts de temps, cosa que dificulta
la correcta segregació dels residus que generen.
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SEGREGACIÓ DELS RESIDUS
47,10%

43,37%

CONSUM DE PAPER A3+A4 (kg)
50,74%

48,36%

6.549

6.299

6.486

37,39%
4.511

4.081

3.864

3.787

21,35%
1.761
3,04%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Consum de matèries primeres
El consum de paper d’oficina és rellevant, motiu pel qual hem executat un pla d’acció per a la seva reducció, dins el projecte informàtic, que ha
suposat la reducció i centralització de les impressores i el foment de l’escaneig a través de la formació en bones pràctiques ambientals. Com a
resultat d’això, durant els últims anys hem anat reduint el consum de paper d’impressió. Cal esmentar, però, que aquest últim any hem regularitzat
la metodologia de recollida de dades, ja que fins maig de 2016 utilitzàvem una estimació basada en les compres de paper, i, des d’aquesta data,
obtenim dades reals de les sortides del magatzem cap a les diferents oficines. Això ens permet elaborar un registre detallat.
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Formació i comunicació interna

Bones pràctiques ambientals
El Museu Nacional és la primera entitat cultural a Catalunya
que, des de 2015, posa en pràctica un Pla d’ambientalització en
matèria de residus. El Manual de Bones Pràctiques Ambientals
està adreçat al personal intern i a les empreses proveïdores que
treballen diàriament al Museu, i té com a prioritat la reducció, la
reutilització i el reciclatge dels residus en tots els àmbits.

Mobilitat
L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda
de transport del personal i els visitants amb els objectius de millorar
l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional.

Arran les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona
Serveis Municipals, es van dur a terme accions com la millora de la
il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament, que han contribuït
a millorar la seguretat dels accessos a peu.
Al web del Museu s’exposen els mitjans per arribar en transport públic.

OBJECTIUS

S’han enviat comunicacions periòdiques sobre temes mediambientals
al personal del Museu. La intranet i el blog també han servit per a la
divulgació de documentació i notícies relacionades.

medi ambient
Reducció del consum d’energia en un 10%
i d’aigua en un 5% respecte al 2015
Augment de la segregació dels residus
fins al 55% del total produïts

2016-2018
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LA RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS
GESTIÓ RESPONSABLE DELS PROVEÏDORS
Proveïdors
ASPECTE
Promoció requisits RSC
cadena de valor

INDICADOR ASSOCIAT
Comportament social dels proveïdors
% contractació centres especials de treball

Acompliment de les condicions de pagament
pactades amb els proveïdors
Acompliment de contracte

Acompliment principis
contractació pública

Termini mitjà de pagament de factures a partir
del dia de registre de la factura (30 dies)
Acompliment de condicions de lliurament
pactades per part dels proveïdors

Nombre de queixes/denúncies en el procés de
contractació

CÀLCUL
Mitjana de respostes del qüestionari en
RS proveïdors

Volum compra a CET/total volum compra

Comandes lliurades dins el termini
respecte al total de comandes

Mitjana de dies de pagament (no és
excés) (s’obté de l’indicador PMPE dels
CCAA)

% de comandes lliurades dins termini
respecte el total de comandes
Suma de queixes i denúncies/núm.
contractes

Grau de satisfacció dels proveïdors

Promoció
desenvolupament local

Mitjana de respostes dels qüestionaris
de diàleg

Proveïdors locals

Proveïdors locals respecte al total

La compra responsable és una proposta que actualment s’està
desenvolupant al Museu en el context de la Responsabilitat Social
Corporativa. A finals de 2016 s’ha començat a implantar l’ús del programa
E-COORDINA per homologar els proveïdors en funció de les seves
capacitats professionals, però també en funció del compromís amb els
aspectes més bàsics de la Responsabilitat Social.

OBJECTIU

Satisfacció

UNITAT

2016

2015

2014

Nombre

ND

ND

%

1%

Implantació
programa
2%

ND

%

89%

8%

9%

Nombre

51

51

55

%

94%

85%

85%

Nombre

0

0

0

Nombre

ND

Biennal

8

%

91%

90%

90%

compra responsable
Foment de les polítiques de Responsabilitat Social

Assolir el 80% de contractes majors que incloguin clàusules de RS
Assolir el 30% de PG’s (contracte menors i compres directes) que incloguin
criteris RS de selecció (ambientals, proximitat,
qualificació, sociolaboral, etc.)

2016-2018
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PERFIL DE LA MEMÒRIA
CARACTERÍSTIQUES DE LA MEMÒRIA
El Museu Nacional d’Art de Catalunya publica la memòria de
Responsabilitat Social Corporativa anualment.
Aquesta és, doncs, la quarta edició, tot i que és la primera que s’elabora
seguint els criteris de la Guia G4 de Global Reporting Initiative (GRI
4) d’acord amb l’opció De Conformitat – Essencial que posa en relleu
els aspectes bàsics de la relació amb els grups d’interès del Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
L’anàlisi de materialitat de cada grup d’interès ha permès elaborar una
gràfica personalitzada de cada un d’ells amb les prioritats i necessitats.
Els resultats d’aquesta anàlisi han servit per elaborar el programa
d’objectius 2016-2017 del Sistema de Responsabilitat Social.
Els diàlegs amb els grups d’interès i el programa d’objectius és de
caràcter bianual i són el fonament de la certificació IQNet SR10 que
acredita el Museu com a entitat compromesa amb els valors ètics,
socials, econòmics i mediambientals reflectits en el seu codi de bones
pràctiques.
Hi ha una adreça de correu electrònic on enviar qualsevol dubte o
consulta sobre aquesta memòria o qüestió relacionada amb el projecte
de Responsabilitat Social del Museu: rs@museunacional.cat
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ÍNDEX DE CONTINGUTS GRI
Aquesta memòria del Museu Nacional d’Art de Catalunya segueix els principis i continguts bàsics establerts a la Guia G4 per a l’elaboració de
memòries de sostenibilitat de l’organització Global Reporting Initiative, amb un nivell De conformitat-Essencial.

CONTINGUTS BÀSICS GENERALS
Pàgina

Indicadors

Descripció

G4-1

Declaració del director

Carta del director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

G4-3

Nom de l’organització

Museu Nacional d’Art de Catalunya

G4-2
G4-4
G4-5
G4-6

Principals efectes, riscos i oportunitats
Principals marques, productes i serveis
Localització de l’organització

Nombre de països en què opera l’organització

DAFO

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Museu Nacional d’Art de Catalunya

G4-7

Naturalesa del règim de propietat i forma jurídica

Museu Nacional d’Art de Catalunya

G4-9

Productes i serveis que s’ofereixen

Museu Nacional d’Art de Catalunya

G4-11

Perfil de la plantilla

Perfil de la plantilla

G4-8

G4-10
G4-12

Mercats servits

Perfil de la plantilla

Descripció de la cadena de subministrament

Canvis significatius durant el període objecte de la memòria

La relació amb els proveïdors

G4-15

Iniciatives externes de caràcter econòmic, ambiental i social que l’organització ha adoptat

El Museu i la RSC

G4-17

Estats financers consolidats de l’organització

G4-16
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

G4-24

Principi de precaució

Associacions i organitzacions a les que pertany l’organització

Definició del contingut de la memòria i la cobertura de cada aspecte

El compromís amb els grups d’interès

Cobertura de cada aspecte material fora de l’organització

El compromís amb els grups d’interès

Reexpressions de la informació de memòries anteriors i causes

Canvis significatius en l’abast i cobertura de cada aspecte respecte a memòries anteriors

Grups d’interès vinculats a l’organització

-

-

Cooperació amb altres associacions i xarxes

Identificació d’aspectes materials

Cobertura de cada aspecte material dins l’organització

-

Perfil de la plantilla

G4-13
G4-14

Omissions

El compromís amb els grups d’interès

El compromís amb els grups d’interès

-

-
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G4-25

Base per a la identificació dels grups d’interès

El compromís amb els grups d’interès

G4-27

Qüestions i problemes que s’han identificat arran de la participació dels grups d’interès

El compromís amb els grups d’interès

G4-26
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
G4-34
G4-56

Participació dels grups d’interès
Període objecte de la memòria
Data de l’última memòria

Periodicitat de la memòria

Contacte per a dubtes relatius a la memòria
Índex GRI

Política i pràctiques respecte a la verificació de la memòria
Estructura de govern de l’organització

Valors, principis, codis de conducta i codis ètics de l’organització

El compromís amb els grups d’interès
Característiques de la memòria
Característiques de la memòria
Característiques de la memòria
Característiques de la memòria
Índex de continguts GRI

La memòria no ha estat verificada externament
Estructura organitzativa
El Museu i la RSC

CONTINGUTS BÀSICS ESPECÍFICS
Pàgina

Indicadors

Descripció

G4-EC1

Valor econòmic directe generat i distribuït

Gestió de l’impacte econòmic

G4-EN3

Consum energètic intern

Energia, aigua, gas i residus segregats

G4-EN2
G4-EN5
G4-EN6

G4-EN10
G4-EN15
G4-EN19
G4-EN22
G4-EN23
G4-EN30
G4-EN31
G4-EN32
G4-LA3
G4-LA5
G4-LA6

G4-LA12
G4-LA14

Percentatge de materials reciclats i reutilitzats
Intensitat energètica

Reducció en el consum energètic

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada
Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle
Reducció de gasos d’efecte hivernacle
Abocament total d’aigües
Pes total dels residus

Impactes ambientals derivats del transport
Despeses i inversions ambientals

Proveïdors que s’examinen en funció de criteris mediambientals

Reincorporacions després dels permisos de maternitat/paternitat
Comitè de seguretat i salut laboral

Taxes d’absentisme i malalties professionals
Perfil de la plantilla per edat i sexe

Proveïdors que s’examinen en funció de criteris laborals

Gestió ambiental

Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Energia, aigua, gas i residus segregats
Gestió ambiental

Gestió responsable dels proveïdors
Perfil de la plantilla

Salut i seguretat laboral
Equip humà

Perfil de la plantilla

Gestió responsable dels proveïdors

Omissions

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2016

G4-LA15

Impactes negatius d’avaluació de proveïdors

Gestió responsable dels proveïdors

G4-HR3

Casos de discriminació

Equip humà

G4-LA16
G4-HR10
G4-SO1

Suggeriments sobre pràctiques laborals

Perfil de la plantilla

Proveïdors que s’examinen en criteris de drets humans
Programes de desenvolupament local

G4-SO1

Lluita contra la corrupció

G4-SO9

Proveïdors que s’examinen en funció de criteris de repercussió social

G4-PR7

Comunicació de màrqueting

G4-PR8

Privacitat dels usuaris

G4-PR5

Enquesta de satisfacció

Gestió responsable dels proveïdors
La vinculació amb la comunitat

Gestió responsable dels proveïdors
Usuaris

ASSUMPTES ESPECÍFICS PER AL MUSEU NACIONAL (NO INCLOSOS A LA GUIA G4)
Pàgina

Descripció

Serveis i
programes
educatius

Desenvolupament de projectes i activitats per a públic escolar, familiar, universitari i de
formació professional

Un Museu al servei de la comunitat educativa

Formació museogràfica

Un Museu al servei de la comunitat educativa

Pràctiques formatives al Museu

Un Museu al servei de la comunitat educativa

Accions per a l’accés al Museu de persones amb diversitat funcional o sensorial

Un Museu implicat amb l’acció social

Suport a la
formació

Accessibilitat
al Museu

Un Museu per
Accions per a l’accés al Museu de tots els grups socials
a tothom
Noves obres
al Museu

Increments de la col·lecció

Intervencions

Restauració i conservació preventiva

Investigació

Activitats i iniciatives per fomentar l’estudi del patrimoni artístic català

Préstecs

Préstecs a altres museus i institucions

Dipòsits

Dipòsits a altres museus i institucions

No s’ha identificat cap
incompliment de la normativa
No s’ha detectat cap queixa
sobre aquesta qüestió

Assumpte

Suport a la
formació

No hi ha casos coneguts de
denúncia per corrupció

Un Museu implicat amb l’acció social
Conservació del patrimoni artístic
Conservació del patrimoni artístic
Suport a la investigació
Col·laboració amb altres museus i institucions
Col·laboració amb altres museus i institucions

