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Politica de turisme responsable

El Museu Nadonal d'Àrt de Catalunya prioritza, entre les seves lînies estratègiques, el

compromis per reforçar i aplicar criteris mediambientals i de sostenibilitat

en totes les accions i els processus que sigui possible.

Aquest Museu intégra les seves politiques i els seus sistemes de gestiô en els àmbits

économie, social i mediambiental per promoure la consa'ència de preservaciô del medi

natural i cultural entre el personal i la dutadama.

En aquest sentit, el Museu disposa d'una Polîtica de responsabilitat social, de la

certificadô IQNet SR10, de la NormalSO 14.001 i del Reglament Europeu EMAS.

Aixi mateix, l'organitzadô es regeix per un codi ètic que recull els compromisos de bon

govern i comportament socialment responsable a que s'obliga el Museu amb els seus grups

d'interès.

En coherència amb aquestes linies d'actuaciô, el Museu Nacional es conscient de ta

importància de mantenir un desenvolupament turistic sostenible.
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El Museu assumeix els principis de la Carta mundial del turisme sostenible +20 i, per aixà,

ha adoptât aquesta Politica de turisme responsable, mitjançant la quai es compromet a

complir els requisits establerts en l'adhesiô BIOSPHERE, que inclou, entre d'altres coses,

els requeriments legals que regulen els efectes generats per l'activitat turistica.
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Aquesta PoUtica de turisme responsable es basa en els principis d'actuaciô seguents:

— La prevenciô d'impactes negatius de l'equipament i de les seves activitats

artistiques, culturals i de Heure en l'entorn Barcelona i Catalunya.

— La col-taboraciô i l'establiment de relacions estratègiques amb els agents

turistics que treballen de forma sostenible per satisfer les necessitats de la

ciutat.

— La maximitzadô dels impactes positius per incrementar tant la reputaciô

corporativa com la de la destinaciô.

La millora continuada en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econàmica i

ambiental.

— El compromis per assolir la satisfacdô dels nostres visitants per normalitzar el

seu comportament i incrementar la seva lleialtat i repeticiô de visita a la

destinaciô i a l'equipament.

— El compromis per formar el personal del Museu i dotar-lo d'eines sobre els

principis del turisme responsable, a mes de promoure bones pràctiques.

La/Politica de furi^me responsable quedarà emmarcada dins de tes Unies d'actuaciô
/

est^-atègica del Museu i es revisarà periàdicament di'ns d'aquest marc général.
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