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POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 

 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és una institució cultural de servei públic, responsable de preservar el 
patrimoni artístic català per tal de potenciar-ne l’ús social mitjançant la conservació, la recerca i la difusió al màxim 
nivell, i de transmetre’l en les millors condicions possibles a les generacions futures. 

Com a servei públic i com a institució cultural de referència a Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya té 
una clara voluntat de contribuir al desenvolupament sostenible del país des de la seva especificitat, integrar, en el 
govern i la gestió, les preocupacions que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els nostres grups d’interès, i 
responsabilitzar-nos, d’aquesta manera, de les conseqüències i els impactes que es derivin de les nostres accions. 

En aquest sentit, el museu està implantant un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social basat en els següents 
principis d’actuació: 

 

- Rendició de comptes, cap a tots els nostres grups d’interès, dels impactes de les nostres decisions i activitats 
en la societat, el medi ambient i l'economia, i, especialment, de les conseqüències negatives significatives i de 
les accions preses per prevenir la repetició d'impactes negatius involuntaris i imprevistos. 

 

- Transparència, revelar de forma clara, precisa i completa, i en un grau raonable i suficient, la informació sobre 

les nostres polítiques, decisions i activitats de què som responsables, tot incloent-ne els nostres impactes reals 
i potencials sobre la sostenibilitat, per permetre que les parts interessades avaluïn amb exactitud els efectes 
que les decisions i activitats de l'organització produeixen sobre els seus interessos respectius. 

 

- Comportament ètic, basat en els valors de l'honestedat, l’equitat i la integritat.  
 

- Respecte als interessos de les parts implicades, i considerar els seus punts de vista. 
 

- Respecte al principi de legalitat, inclosa la normativa internacional de comportament, amb l’establiment dels  
mecanismes necessaris per conèixer i donar compliment a les normatives i exigències legals, presents i futures, 
i altres requisits que el museu subscrigui, tot afegint-ne els establerts en les normes de referència implantades. 

 

- Respecte als drets humans, reconèixer tant la seva importància, com la seva universalitat. 
 

- Formació, informació i sensibilització del personal propi per tal d’incorporar els criteris de sostenibilitat a 
totes les activitats de l’organització. 

 

- Difusió i foment entre els nostres grups d’interès de les nostres polítiques en matèria de sostenibilitat. 
 

- Prevenció de la contaminació amb la utilització eficient dels recursos naturals, les matèries primeres i 
l’energia, per fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus. 

 

- Millora contínua, posar tots els recursos necessaris per a la consecució dels objectius. 
 
 

Aquesta política –que es difon en tots els àmbits, és periòdicament revisada i publicada per al coneixement de tots 
els nostres grups d'interès–, guia el sistema de gestió de responsabilitat social implantat en la nostra organització, i el 
seu compliment és possible gràcies a la implicació de totes les persones que formen part del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 

 

 
Josep Serra Villalba  Víctor Magrans Julià   
Director    Administrador    
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