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La gestió del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha adaptat els principis i recomanacions de la Responsabilitat Social. La 
integració d’aquesta eina ha aportat un model innovador en la governança del Museu, tot adaptant un compromís amb els 
grups d’interès i el personal del Museu. Aquesta memòria recull el més destacat de 2015.

(Podeu veure la memòria RS de 2014 a http://www.slideshare.net/mnac/memria-responsabilitat-social-2014).

El Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a ens 
públic, 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, la difusió al 
màxim nivell i de transmetre-la a les generacions futures.

Amb la publicació de la Memòria RS el Museu té la 
voluntat de divulgar els impactes que la seva presa de 
decisions ocasiona als agents amb qui interacciona, 
d’analitzar el seu propi rendiment i de refermar la seva 
posició com a institució socialment responsable.

El desenvolupament de la seva política de 
responsabilitat social ha avançat de manera paral·lela a 
la definició i aprovació de l’Estratègia 2017 del Museu.

Aquesta es planteja la relació amb la societat i, en 
particular, amb els seus usuaris, el personal, els proveïdors, 
els patrocinadors, i altres 
museus i institucions 
culturals, sobre la base d’una 
política de responsabilitat 
social i un codi ètic, que 
impliquen un comportament 
transparent, el compromís 
amb el desenvolupament 
del nostre entorn i la 

1
Qui som

 Certificat IQNet SR10

http://www.slideshare.net/mnac/memria-responsabilitat-social-2014
http://www.museunacional.cat/ca/missio-i-estrategia
http://www.museunacional.cat/sites/default/files/politica_rs_1.pdf
http://www.museunacional.cat/sites/default/files/politica_rs_1.pdf
http://museunacional.cat/sites/default/files/codi_etic_rs_0.pdf
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responsabilitat amb el medi ambient, més enllà de l’estricte 
compliment de les lleis.

El fet de ser la primera institució cultural, pública i museu 
de l’Estat espanyol a obtenir, l’any 2013, el certificat de 
Responsabilitat Social (IQNet SR 10), expressen aquest 
ferm compromís i són un estímul per continuar perseverant 
en aquesta línia.

Així mateix, s’ha implantat un Sistema de Gestió 
Ambiental que permet desenvolupar l’activitat del Museu 
amb el màxim respecte per l’entorn i minimitzar-ne 
l’impacte sobre el medi ambient. 

La Declaració Ambiental recull la diagnosi i el pla d’acció 
anual del museu 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.
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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.

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 responsabilitzar-se, d’aquesta manera, 
de les conseqüències i els impactes que es derivin de les 
seves accions.

El març de 2013, els òrgans de govern del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya van aprovar el document Estratègia 2017, 
que defineix els eixos en els quals se centra l’estratègia del 
museu per als propers anys:

Social: un museu per a tothom
La col·lecció: la raó de ser
Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió
Nacional: un museu de tots
Internacional: el museu al món
Gestió i organització: un museu eficient i sostenible

2
Visió 

estratègica

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/estrategia_2017_def_corr_0.pdf
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Programa d’objectius
El Museu Nacional s’ha establert set objectius per als anys 2014-2015. Cada objectiu s’ha dividit en diverses fites.

Objectiu núm. 1
Cultura organitzativa
Eficiència i eficàcia: consolidar el sistema de treball 
per projectes

1 Millorar el model d’avaluació per a cada projecte 
(buscar indicadors per avaluar tot el procés)

2 Continuar amb la formació transversal aplicada a la 
posada en marxa dels projectes 

3 Utilitzar els resultats de les avaluacions dels projectes 
per a la seva millora

4 Informar de l’agenda de projectes al personal del 
Museu

Objectiu núm. 2
Compra responsable
Foment de les polítiques de Responsabilitat Social 
en la cadena de proveïment

1 Consolidar la política de compres responsable i 
sostenible

2 Formació en la gestió administrativa, de contractació 
i compra responsables per al personal del Museu

3 Procés d’homologació de proveïdors per part del 
Museu

4 Elaboració d’una nova enquesta interna per a 
l’avaluació de proveïdors (valoració de les clàusules 
de contracte, especialment de RS)
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Objectiu núm. 3
Les persones del Museu Nacional 
Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del Museu

7 Millora dels elements de comunicació existents
8 Millora de les comunicacions referents a RRHH
9 Impuls d’un pla de comunicació interna, que  

impliqui els departaments de Recursos Humans, 
amb l’horitzó 2017-2018

10 Continuació del programa de difusió interna de les 
accions, tasques, formació, presentació de tesis... 
del personal del Museu

11 Impuls de la redacció d’un pla d’igualtat al Museu
12 Millora en les cobertures de la pòlissa d’accidents 

del personal del Museu

1 Balanç i presentació anual dels objectius generals 
del Museu 

2 Renovació de les bases del Consell Social
3 Creació de la Política de Recursos Humans que 

fomenti la participació, la conciliació i el 
desenvolupament personal

4 Realització d’una enquesta per conèixer el grau 
d’informació, interessos i necessitats dels 
treballadors, així com els canals utilitzats

5	 Identificació	de	les	comunicacions	emeses,	els	
diferents canals i formats i els departaments 
emissors amb l’objectiu de tenir un mapa de la 
situació actual

6 Cerca d’una eina de gestió de la comunicació 
interna que permeti ordenar continguts de fons i 
comunicar l’actualitat de manera àgil
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Objectiu núm. 5
Medi Ambient
Reducció de consums energètics i aigua d’un 5% 
respecte l’any 2014

1 Coordinació entre el seguiment del control de les 
consignes de temperatura i humitat, i l’activitat del 
Museu

2 Desenvolupament del contracte ESE (Empresa de 
Serveis Energètics) de manteniment:
- Obtenció	de	la	certificació	energètica	de	l’edifici
- Implantació d’un sistema de gestió energètica i 
obtenció	del	certificat	ISO	5001

3 Contracte ESE (Empresa de Serveis Energètics):
- Dur a terme les accions resultants de l’Auditoria 
Energètica

Objectiu núm. 4
Seguretat i salut
Millora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà 
del Museu

1 Nomenar responsables de seguretat i salut dels 
diferents àmbits del Museu. Garantir que reben 
una formació adequada. Elaborar el procediment 
corresponent

2 Continuar l’actualització de la formació en matèria de 
seguretat i salut del personal del Museu

3 Continuar el seguiment de les actuacions realitzades 
respecte l’afectació de la salut, tant pel que fa a les 
instal·lacions com a les persones.

4 Continuar treballant en noves accions per eliminar 
la	lipoatròfia,	fent	partícips	els	treballadors	de	les	
actuacions i les conseqüències:
- Visita individual a les persones afectades
- Connexió conductes d’aire de xapa al terra elèctric 
de	l’edifici

- Aïllament elèctric de les estructures metàl·liques de 
les taules del menjador de personal
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Objectiu núm. 7
Polítiques socials
Desenvolupament del compromís del museu   
amb la societat

1 Augmentar el coneixement intern tant de les persones 
com de l’organització i del projecte mitjançant 
activitats relacionals i formatives, per tal de potenciar 
els serveis a la ciutadania

2 Potenciar accions amb entitats, ateneus, etc., per tal 
d’arribar a nous col·lectius

3 Seguir facilitant l’accés als sectors de població 
més desafavorits per participar en els processos 
d’aprenentatge i d’aproximació a la cultura i a l’art

4 Millorar l’accessibilitat del Museu, més enllà de la 
supressió de barreres, perquè les activitats del Museu 
puguin ser compreses i utilitzades per totes les perso-
nes amb discapacitats auditives o visuals, entre altres 
col·lectius, en condicions de seguretat i comoditat i de 
forma autònoma i natural (aquest punt s’ha ampliat en 
un objectiu específic)

5 Promoure la participació del personal del Museu en 
projectes de caràcter social

6 Impulsar la presència al Museu dels projectes que es 
fan als museus del territori

7 Continuar la incorporació al Museu de persones amb 
discapacitat

Objectiu núm. 6
Medi Ambient
Augment de la segregació dels residus fins al 55%

1 Millora del punt verd (il·luminació i senyalització)
2 Ampliar l’ús de papereres de segregació al Museu
3 Establir uns criteris de disseny sostenible en les 

exposicions per poder reutilitzar o reciclar fàcilment 
els productes

4 Implantar la recollida selectiva efectiva als restaurants 
del Museu
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Objectiu núm. 8
Orientació a l’usuari
Desenvolupament del compromís del Museu amb la 
societat

1 Continuar mesurant els nivells de satisfacció   
dels usuaris

2 Impulsar la satisfacció dels usuaris de la cafeteria  
del Museu

3 Potenciar l’accessibilitat online i les xarxes socials
4 Rendibilitzar l’ús de la metodologia CRM (Customer 

Relationship Management)

Objectiu núm. 9
Serveis a l’usuari
Redacció del Pla Estratègic d’accessibilitat   
integral 2016

1 Fer un estat de la qüestió d’altres museus locals, 
nacionals, estatals i internacionals

2 Fer un estat de la qüestió a l’entorn de l’accessibilitat 
al Museu

3 Definir: què és l’accessibilitat o què entenem per 
accessibilitat

4 Crear una taula de treball i discussió amb persones 
de diversos departaments per fixar els criteris bàsics 
del llibre blanc d’accessibilitat al Museu

5 Redacció del Pla Estratègic 2016: definir els 
objectius, les prioritats, conèixer els recursos, 
el pressupost associat i el calendari raonat 
d’implantació
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Identificació dels grups d’interès
El Museu entén la Responsabilitat Social prenent com 
a fonament el diàleg amb els seus grups d’interès, que 
es poden veure afectats pels impactes causats per les 
activitats i decisions de l’organització.

De cada grup d’interès s’identifiquen diversos subgrups 
que es van analitzar per identificar les seves necessitats 
i expectatives.

Per exemple:
Grup d’interès: Competidors/aliances

Subgrups d’interès: museus d’art, altres museus, 
altres entitats culturals, altres entitats d’oci 
Impactes: socioeconòmic, reputació de la institució, 
difusió del coneixement, etc.

3
Rendició

de
comptes
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Metodologia: avaluació i diàleg
La sistemàtica establerta per a l’avaluació de la 
significança dels grups d’interès i dels aspectes i 
impactes associats és la següent:
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2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos 
laborals?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels 
treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del 
MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 

 

 

 

3. Remuneració i beneficis socials 

3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora 
del MNAC?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

3.4. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 

 

 

 

4. Igualtat i no discriminació  

4.1.  Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat 
d’oportunitats?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

4.2.  Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat 
d’oportunitats?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

Sí, molt bé No, molt malament 

No, molt per sota Sí, molt per sobre 

Molt positivament Molt  negativament 

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs 

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs 

Sí, totalment No, en cap cas 

Sí, totalment No, en cap cas 

Sí, totalment No, en cap cas 

Canals de comunicació
El diàleg ha servit 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.

Per als diàlegs s’ha elaborat un model d’enquesta amb els 
aspectes clau que s’ha considerat que poden ser 
destacables, tant per al museu com per a cadascun dels 
grups. Cada tema ha estat puntuat segons la prioritat i el 
grau de satisfacció.

Enquesta anònima equip humà   

Categoria professional: 

Personal titulat i assimilats !          Personal especialista !  

Personal tècnic, oficials i operaris !   Personal administratiu ! 

 

Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10! 

 

En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella:  NS/NC ! 

1. Ambient de treball 

1.1. Com valora el seu ambient de treball?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.3. Considera que la comunicació a nivell  horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

 

1.7. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 

 

 

 

2. Seguretat i salut 

2.1.  La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és: 

1!     2!     3!     4!     5!     6!     7!     8!     9!     10!       NS/NC! 

Valoració  
molt negativa 

Valoració  
molt positiva 

Molt bo Molt dolent 

Molt pitjor Molt millor 

Molt bona Molt dolenta 

Molt bona 

Molt dolenta Molt bona 

Molt dolenta 

Molt dolentes Molt bones 

No, en cap cas Si, sempre 
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Diàleg amb els grups d’interès
S’està revisant 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, hi ha un gran nombre de 
relacions amb entitats, associacions, grups de persones o 
persones individuals que en si mateixes ja consisteixen 
diàlegs i proporcionen indicadors que creiem importants a 
tenir presents. Igualment, des de diverses àrees 
s’estableixen dinàmiques de treball que interactuen amb 
diversos grups d’interès; per exemple, reunions de tipus 

focus group amb segments d’usuaris, amb experts,  
amb la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, etc. La 
sistemàtica de registre ens donarà les materialitats. 

A més, el diàleg amb responsables del Museu que 
protagonitzen aquestes relacions ajuda a consolidar la RS 
més enllà del Comitè RS i del Consell RS.

Els resultats del treball que han efectuat els quatre grups 
de treball es va presentar a la reunió plenària del 17 de 
febrer de 2016.
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Consell de Responsabilitat Social
El Consell Social del Museu 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 Responsabilitat Social. 

El Consell Social implica un nou model de governança. Es 
tracta d’una nova manera de treballar, més tranversal, que 
no col·lideix amb l’organització, sinó que la implementa 
d’una manera horitzontal.

S’han creat quatre grups de treball. El primer s’ha centrat a 
redactar les bases del Consell Social. Un segon grup ha 
treballat en temes de comunicació i a compartir i difondre 
les accions d’RS. Un tercer ha treballat sobre la interrelació 
entre els grups d’interès i un quart, sobre la interacció amb 
l’equip humà del Museu. 

Les quatre taules de treball van començat a reunir-se el 
mes de gener de 2015.

Els resultats del treball que han efectuat els quatre grups es 
va presentar a la reunió plenària del 17 de febrer de 2016.
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EQUIP HUMÀ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Igualtat i no-discriminació Participació igualitària de  Percentatge de dones versus homes % 70% 69% 
Gènere dones i homes en els llocs de treball de la plantilla del Museu Nacional
 Participació igualitària de dones i homes Percentatge de dones versus homes % 50%   
 en els llocs de treball: Caps d’Àrea
 Participació igualitària de dones i homes Percentatge de dones versus homes % 69%   
 en els llocs de treball: Caps de Departament
Igualtat i no-discriminació Condicions salarials Nombre de reclamacions salarials  Nombre 0 0  
Retribució
Igualtat i no-discriminació Persones que pertanyen a col·lectius Percentatge de persones que pertanyen a % 0,75% 1,44% 
Col·lectius especials amb especials dificultats d’inserció col·lectius amb especials dificultats d’inserció 
Igualtat i no-discriminació Incidents discriminació Nombre total de denúncies per  Nombre 0 0  
  discriminació/total de la plantilla
Dret a la intimitat Dret a la intimitat/dignitat Nombre total de denúncies per violació del dret Nombre 0 0 
Dignitat   a la intimitat/total de la plantilla
Seguretat i salut Risc lipoatròfica semicircular  Percentatge d’afectats per la lipoatròfia semicircular % 20,00% 19,42%
 Afectació de la salut Nombre d’afectats % 28,00% 
 Accidentalitat Percentatge de persones amb accidents amb baixa laboral % 0,10% 0,07%
  Percentatge d’accidents “in intinere” % 0,05% 
Condicions laborals Estabilitat laboral % de professionals amb contracte indefinit respecte total % 72% 
 Absentisme Taxa d’absentisme (hores absència/hores laborables) % 5,08% 4,67%
Formació Hores de formació/professional Formació per persona (hores/plantilla) Nombre 13 18,3
 Inversió en formació/professional Inversió en formació per persona (€/plantilla) Nombre 208 167,15
 Accés a la formació Percentatge de persones que han rebut formació % 74% 58%
 Inversió en formació versus pressupost Percentatge del pressupost destinat a formació % 0,18% 0,14%
Conciliació vida personal  Mesures de flexibilitat Percentatge de persones que s’acullen a les mesures % 8%   
i laboral  de flexibilitat respecte al total de la plantilla

Avaluació dels indicadors dels grups d’interès
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PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES 
EN ELS LLOCS DE TREBALL
Tenint en compte la tendència de l’Administració que 
majoritàriament els llocs de treball estan ocupats per 
dones, aquest indicador amb un valor límit del 70%, és 
de 70%, un punt per sobre del valor del 2014 i coincideix 
amb el valor obtingut l’any 2012.
Convé remarcar que aquest indicador es contempla 
tant en la globalitat de la plantilla com respecte als 
diferents grups professionals. A més, les ofertes de 
treball del Museu no contemplen cap discriminació 
en aquest àmbit i s’adrecen sempre indistintament a 
homes i dones.

INCIDENTS
Aquest indicador es refereix al nombre total de 
denúncies de discriminació vers el total de la plantilla del 
Museu. Durant l’any 2015 el Museu no ha registrat cap 
incident.

FORMACIÓ EN RISCOS
El percentatge de persones que han rebut formació en 
PRL (Prevenció de Riscos Laborals) durant l’any 2015  
ha estat del 100%.

ACCIDENTALITAT
El percentatge de persones amb accidents durant  
l’any 2015, 0,10%, es manté en uns valors semblants a 
l’any anterior que va ser d’un 0,07%.

CONDICIONS LABORALS
Aquest indicador està focalitzat en la taxa d’absentisme. 
L’any 2014 va ser del 4,67%; en canvi, hi ha hagut 
un lleuger augment durant l‘any 2015 amb una taxa 
d’absentisme del 5,08%.

INVERSIÓ EN FORMACIÓ
L’indicador es calcula per persona. Convé remarcar que 
si l’any 2014 va ser d’uns 167.15 €, l’any 2015 va ser de 
208,00 €. Un lleuger augment, doncs, en aquest apartat.

ACCÉS A LA FORMACIÓ
El percentatge de persones que han rebut formació  
l’any 2015 ha estat d’un 74% respecte al 58%   
de l’any 2013.

FETS RELLEVANTS
- El 29 de juny del 2015 es va celebrar la IV edició de la 

trobada anomenada “El Museu Nacional en família”, 
en	la	qual	van	participar	fills	i	néts	dels	treballadors	
(empreses externes incloses). Durant una tarda amb 
el Museu tancat, les famílies poden compartir els 
espais de feina, de la col·lecció i d’esbarjo. La festa 
va ser organitzada per treballadors del Museu que van 
participar voluntàriament.

- Col·laboració amb el Banc de Recursos. El Museu 
ha donat cinc ordinadors al Banc de Recursos, una 
fundació sense ànim de lucre que recapta material 
excedent d’empreses i particulars, i els envia a països i 
col·lectius necessitats.

- Donació de sang. El passat 10 de setembre el museu 
va col·laborar en una campanya de donació de sang 
organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Es van recollir 
100 donacions, moltes d’elles de treballadors del 
Museu i de les empreses col·laboradores. Aquestes 
donacions van ajudar a recuperar les reserves de sang 
després de les vacances d’estiu.

- El mes de juliol es va participar a la campanya de 
recollida d’aliments impulsada pel Banc dels Aliments 
“La fam no fa vacances”.
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MEDI AMBIENT     
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Consum recursos naturals Consum d’aigua  (litres/visitant) litres 12,2 15,4
 Consum d’aigua  (m3/m2) m3 8.737 11.032
 Consum de gas  (MWh/m2) MWh 0,062 0,084
 Consum electricitat  (MWh/m2) MWh 0,171 0,191
Emissions a l’aire Emissions  Kg eq. CO2/m2) Kg 0,057 0,089
Emissions d’aigua Nombre de paràmetres que superen límits Suma de paràmetres Nombre 5 1  
 d’abocament de les aigües residuals
Residus Segregació de residus Residus segregats pel total % 50,74% 47,10%
 Reducció de residus minimitzables (piles i toners) Residus minimitzables respecte  % -87,88% -21,75%  
  l’any anterior 
Desenvolupament sostenible Nombre de donacions de material  Suma  Nombre ND ND  
 a altres institucions
 Nombre de préstecs de materials  Suma Nombre ND ND  
 a altres institucions
 % de reutilització de caixes d’embalatge  Caixes reutilizades/total % ND ND  
 d’obres d’art
Satisfacció Participació/taxa de resposta enquesta ambiental Respostes enquesta/total enviades % Pendent 40%
Satisfacció Satisfacció global dels treballadors vers  Mitjana puntació enquestes Nombre Pendent 6,6  
 la gestió ambiental del Museu (puntuació)
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CONSUM D’AIGUA
L’indicador es refereix al volum d’aigua consumit 
respecte el nombre de visitants del Museu. Aquest 
paràmetre ha disminuït dels 0,154 m3/visitant el 2014 
fins als 0,121 m3/visitant el 2015 per un nombre molt 
similar de visitants en els dos anys. 
La millora constant de l’eficiència energètica ha motivat 
un menor consum d’aigua en general i una ràtio menor 
de consum d’aigua per visitant. La disminució ha estat 
del 20,80%.

CONSUM DE GAS
En referència els 45.103 m2 de superfície del Museu, 
l’indicador del consum de gas ha experimentat una 
davallada, passant dels 0,084 MWh/m2 de 2014 als 
0,062 MWh/m2 de 2015, coincidint amb l’estalvi total 
d’un 26,10%.

CONSUM ELÈCTRIC
L’indicador del consum elèctric corresponent a 2015 
ha estat de 0,171 MWh/m2, inferior als 0,191 MWh/m2 
de 2014, el que confirma l’estalvi total obtingut del 
10,41%.

EMISSIONS
El nostre càlcul de les emissions de CO2 es basa en el 
consum de gas i electricitat. El valor resultant el 2015 
és de 0,057 Tn CO2/m2, inferior en un 5,01% a les 
0,089 Tn CO2/m2 de 2014. Aquesta reducció ha 
suposat no alliberar a l’atmosfera 149,76 Tn CO2.

SEGREGACIÓ DELS RESIDUS
Durant el 2015 hem aconseguit segregar el 50,74% 
dels residus, mentre que el 2014 vàrem arribar al 
47,10%. L’augment dels residus banals ha coincidit 
amb l’augment dels lloguers dels espais, que 
representen la major part dels residus que el Museu 
produeix. Aquests esdeveniments són organitzats per 
empreses alienes i en períodes extremament curts de 
temps, cosa que en dificulta la correcta segregació.

REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES
La quantitat de tòners i piles s’ha vist reduïda en un 
87,88% respecte de 2014, gràcies al projecte 
d’optimització del parc de copiadores i a la implantació 
de criteris de compra sostenible. 

FORMACIÓ I COMUNICACIÓ INTERNA
El 2015 s’ha realitzat formació en bones pràctiques 
adreçades tant al personal intern com a les empreses 
proveïdores que treballen diàriament al Museu. Així 
mateix, s’han enviat comunicacions periòdiques sobre 
temes mediambientals. La intranet i el blog del Museu 
han servit també per a la divulgació de documentació i 
notícies relacionades. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ    
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Difusió, qualitat, Repercussió als mitjans escrits Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió  Nombre 1.913 2.126 
reconeixement  i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan      
  referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 Repercussió a les televisions Suma de reportatges i noticies emesos per les  Nombre 146 172  
  televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat 
 Repercussió a mitjans digitals  Blocs, diaris digitals Nombre 3.964 - 
 Repercussió qualitativa i reputació Percentatge d’impactes positius respecte del total % 88% 97%

MITJANS ESCRITS
El nombre i les característiques de les exposicions 
programades cada any condiciona, sens dubte, el 
nombre de reportatges, notícies i crítiques publicades. 
Aquest reflex és purament quantitatiu i no afecta 
la valoració qualitativa de les publicacions. Aquest 
any, a causa d’un menor nombre d’exposicions 
organitzades respecte als anys anteriors, l’impacte 
a la premsa escrita s’ha vist reduït en un 10%. No 
obstant, el volum de notícies publicades continua 
sent molt notable i clarament per sobre del valor 
límit. És important recordar que les dades informen 
exclusivament sobre el nombre d’impactes i no 
discriminen ni valoren el tipus de mitjà ni la superfície 
publicada.

TELEVISIONS
L’anàlisi respecte a les televisions respon a les 
mateixes coordenades, encara que aquestes són 
més sensibles a qualsevol oscil·lació i als temes 
d’actualitat.

MITJANS ONLINE
Per primer any, incorporem la repercussió en els 
mitjans digitals, del total de 3.964 impactes, només 
230, un 5%, són blogs. La resta són, en la seva 
majoria, les versions digitals dels mitjans escrits i 
també altres mitjans només digitals. (Moltes vegades 
es tracta de notícies replicades, que apareixen 
repetides diverses vegades sense aportar novetat 
ni valor, per aquesta raó la xifra és sensiblement 
més gran respecte al paper). En aquest univers, el 
percentatge d’impactes negatius disminueix a un 3%.

REPUTACIÓ
Aquest any, el Museu s’ha vist de ple afectat per 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, 
també en els temes de comunicació que porta l’oficina 
de premsa. L’augment dels impactes negatius es 
pot atribuir en la seva pràctica totalitat al litigi per 
les obres de Sixena, de plena actualitat i que ha 

despertat un gran interès a la premsa aragonesa, casi 
exclusivament, durant tot el 2015. Pel que fa a la resta 
de temes que afecten el Museu, la reputació continua 
sent molt positiva, excel·lent, tant respecte a la gestió 
com a les exposicions.

RODES DE PREMSA ORGANITZADES AL MUSEU
26 de març, Jo Joan, Una talla romànica recuperada
10 abril, presentació vitrall Gaudí
21 d’abril, Gabriel Casas
2 de juny, presentació projecte festival Loop
11 de juny, roda de premsa col·laboració activitats 
amb l’Esmuc
1 de juliol, Del segon origen. Arts a Catalunya 1950-
1970
2 de juliol, Presentació obra Hercules al Palau Güell
7 d’octubre, Incolume. Natures mortes del segle XVII
19 octubre, roda de premsa Apropa cultura
10 desembre, Xavier Gosé
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PROVEÏDORS    
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Promoció requisits RSC Comportament social del proveïdors Mitjana de respostes del qüestionari Nombre Implantació ND  
cadena de valor  en RS proveïdors  programa
 % contractació Centres especials de treball  Volum compra a CET/total volum compra % 2% -  
 
Acompliment de contracte Acompliment de les condicions de pagament  Comandes lliurades dins el termini respecte % 8% 9%  
 pactades amb el proveïdor al total de comandes
 Termini mitjà de pagament factures a partir  Mitjana de dies de pagament (no és excés) Nombre 51 55  
 del dia de registre de la factura (30 dies) (s’obté de l’indicador PMPE dels CCAA)
 Acompliment de condicions de lliurament  % de comandes lliurades dins de termini % 85% 85%  
 pactades per part dels proveïdors respecte al total de comandes
Acompliment pricipis  Nombre de queixes/denúncies Suma de queixes i Nombre 0 0 
contractació pública en el procés de contractació denúncies/núm. contractes
Satisfacció Grau satisfacció dels proveïdors Mitjana de respostes  Nombre Biennal 8  
  del qüestionaris de diàleg
Promoció  Proveïdors locals Proveïdors locals respecte al total % 90% 90% 
desenvolupament local 
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NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB 
ALTRES INSTITUCIONS
El nombre de convenis amb altres institucions és 
positiu. S’ha incrementat respecte el 2014, i es 
constata la relació amb més institucions. Aquest és 
el tercer any en què es recullen dades destriades per 
grups i es poden analitzar algunes tendències, com 
ara el lleuger augment de relació amb institucions 
culturals o la baixada de convenis de promoció 
turística. No es considera significativa la pujada de 
convenis de patrocini ja que depèn del contingut dels 
convenis i no del nombre.

RESOLUCIÓ DE CONVENIS 
Es compleixen un 100% dels convenis. El Museu 
Nacional té un sistema de seguiment de convenis que 
garanteix la finalització pactada de convenis, addendes 
i/o les pròrrogues dins els terminis establerts.

XARXA DE MUSEUS DE CATALUNYA
Aquesta dada és el primer any que s’analitza. La dada 
és la suma dels serveis, projectes i activitats del 2015 
extretes de la memòria de la Xarxa de Museus.

XARXES DE COL•LABORACIÓ
Al Museu hi ha diverses iniciatives de col·laboració 
de les quals, fins ara, no s’havia recopilat la 
informació per ser analitzada des del punt de vista 
de la RS. Analitzant les dades que es desprenen 
de les memòries anuals de les diferents àrees 
i departaments, es poden quantificar diversos 
aspectes de la col·laboració del Museu amb 
institucions o entitats que han de servir per millorar 
les col·laboracions del Museu.

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ
Aquesta dada és el primer any que s’analitza. La dada 
és la suma dels serveis, projectes i activitats del 2015 
extretes de la memòria de la Xarxa de Museus.

CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT
Aquest apartat és de nova creació, però és el reflex de 
la concreció del treball amb les aliances del Museu.
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USUARIS

   Freqüència      
Aspecte Indicador associat Càlcul de seg. Unitat Valor 2015 Valor 2014

Assistència de visitants Total de visitants  Suma visitants Programa venda d’entrades Mensual Nombre 717.211 718.230
 Visitants a les col·leccions Visitants col·leccions respecte total Anual % 65,14% -
 Visitants a l’edifici Visitants edifici respecte total Anual % 34,86% -
 Procedència de l’estranger Procedència visitants estrangers Anual % 51% 46%
Resolució de consultes, Resposta abans de 20 dies Respostes dins el termini Mensual % 73% 65%  
queixes i reclamacions   Full de suggeriments o     
en general  reclamacions/total
Qualitat dels serveis Grau de resposta (Enquesta de satisfacció) Nombre de persones enquestades Triennal Nombre 1.111 453
 Grau d’espectativa abans Total de puntuació/persones enquestades Triennal Nombre 7,2 -  
 (enquesta de satisfacció)
 Grau de satisfacció després Total de puntuació/persones enquestades Triennal Nombre 8,9 -  
 (enquesta de satisfacció)
 Nombre de queixes, reclamacions,  Quantitat de comentaris rebuts (fulls oficials, Mensual Nombre 326 282  
 consultes i felicitacions suggeriments i correus electrònics)
 Només queixes (no consultes, etc.) (Nombre de queixes/total visitants)* Anual Nombre 0,71 0,95  
  10.000 visitants
Serveis digitals Visites Web museunacional.cat Anual Nombre 617.773 554.738
 Seguidors Xarxes socials Amics Facebook Anual Nombre 57.221 35.029
  Seguidors Twitter Anual Nombre 43.552 36.195
Altres Serveis Usuaris espais de lloguer Dies d’ocupació Anual Nombre 108 139
  Nombre de persones / actes Anual Nombre 33.096 31.777
  Nombre de persones / visita sales Anual Nombre 5.422 2.881
  Nombre total d’actes Anual Nombre 92 85
  Nombre total de peticions Anual Nombre 1.343 1.107
  Ingressos Anual Nombre 842.213,39 € 1.225.971 €
 Usuaris de la Biblioteca Nombre d’usuaris Anual Nombre 3635 4233
 Usuaris de l’Arxiu Nombre d’usuaris Anual Nombre 260 263
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TOTAL DE VISITANTS
El 2015 ha experimentat un lleuger decreixement de 
visitants respecte el 2014 del 0,14%, a causa, en part, 
de l’aplicació del nou sistema de control d’accés. 

VISITANTS A LES EXPOSICIONS TEMPORALS
El total d’entrades específiques a les exposicions 
temporals de 2015 ha experimentat un descens del 
60,82% en relació amb el mateix concepte de 2014. 
El motiu ha estat el menor nombre d’exposicions 
temporals que s’han fet durant aquest darrer any.

VISITANTS EN GRUP
El públic del Museu Nacional d’Art de Catalunya és 
principalment individual (en un 89%), mentre que l’11% 
restant ho fa en grup. Respecte el 2014, la vista en 
grup ha augmentat 1 punt percentual i el que ha pujat 
és la visita individual.

GRUPS ESTUDIANTS
Per tipologia de grup, el 58% correspon a grups 
escolars/educatius (formació reglada).

GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)
El 42% correspon a grups de característiques 
diverses com ara agències de viatges, associacions, 
empreses, etc.

FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 15 h)
Continua predominant l’horari matinal perquè és el 
preferit pels centres escolars i, en general, per tot 
aquell públic que realitza activitats educatives (64%). 

FRANGES HORÀRIES TARDA (de 15 a 18 o 20 h)
L’horari de tarda és poc utilitzat per les visites escolars 
i és un dels motius del resultat d’aquest indicador 
(36%). Ha augmentat 3 punts respecte a l’any anterior 
gràcies a les tardes gratuïtes del dissabte.

PROCEDÈNCIA BARCELONA
Els valors respecte de l’any 2014 es mantenen 
pràcticament similars. El públic procedent de la ciutat 
de Barcelona representa aproximadament el 24% del 
total i es manté en aquest valor.

PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA
Els valors respecte de l’any 2014 es mantenen 
pràcticament similars. El públic procedent de la 
resta de Catalunya (excloent Barcelona) representa 
aproximadament el 21% i es manté en aquest valor.

PROCEDÈNCIA ESPANYA
El públic de procedència espanyola es manté en 
el 4%, i pertany principalment a les comunitats de 
Madrid, València i Andalusia. 

PROCEDÈNCIA ESTRANGER
Del total de visitants del públic del Museu, el 51% són 
estrangers. Ha pujat 5 punts percentuals respecte 
l’any anterior. El públic estranger prové principalment 
de França, Estats Units i Regne Unit.

NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS
Durant l’any 2015 s’han fet 326 consultes, queixes, 
reclamacions i/o felicitacions per escrit. Aquesta 
quantitat representa un 0,071% del total de visitants 
del Museu. Més de la meitat corresponen a consultes 
diverses al voltant de les col·leccions. Podem 
considerar que les queixes, reclamacions i informacions 
d’aquest tipus i el seu baix nombre, ens indiquen, per 
una banda, aspectes a millorar, però també el grau de 
satisfacció del públic en la seva relació amb el museu. 
Els comentaris, consultes, queixes i reclamacions 
arriben a través dels formularis de suggeriment, tant en 
paper com en format electrònic.

WEB I XARXES SOCIALS
Durant l’any 2015 s’han rebut un total de 617.773 
visites al web del Museu.
Facebook ha augmentat molt els amics (57.221 
el 2015 respecte els 35.029 del 2014) i Twitter ha 
arribat fins als 43.552 seguidors (36.195 el 2014), 
amb un nombre elevat d’interaccions amb els usuaris 
a ambdues xarxes. El Museu també manté perfils a 
Youtube, Google +, Flickr, Instagram i el blog.

BIBLIOTECA
El nombre d’usuaris ha pujat lleugerament respecte 
l’any passat. Des que el 2014 es van modificar els 
horaris de la sala de lectura i s’ha millorat l’accés via 
web, les dades actuals presenten una tendència a 
l’alça.
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SOCIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Desenvolupament local Nombre de convenis d’àmbit local Suma Nombre 89 84,00  
 (excloem convenis de patrocini) 
Accessibilitat Assistència amb entrada social (inclou: portes obertes, Suma Nombre 235.021 293.585  
 majors de 65 anys, menors de 16 anys, estudiants,      
 familiar, aturats, pensionistes) 
 Participants amb risc d’exclusió social en projectes (Susoespai, Suma Nombre 1.021 1.572  
 Museu Espai Comú d’integració, Centres Atenció Especial) 
 Nombre d’ususaris d’activitats educatives adreçades a Suma Nombre 1.090 265  
 col·lectius amb problemes d’accessibilitat
 Col·lecció publicada online Nombre d’obres del total de Nombre 8.737 8.302  
  la col·lecció publicada online    
Participació Assistència activitats de formació oberta al sector acadèmic Suma Nombre 3.466 3.453 
 Assistència activitats de formació per a professorat Suma Nombre 198 279  
 (educació infantil i primària)    
 Assistència activitats de formació per a estudiants FP Suma Nombre 1.123 1.293
 Assistència escolars (Programa educArt) Suma Nombre 45.635 43.136
 Nombre de persones que participen al programa educatiu Suma Nombre 46.242 43.602
 Assistència de Centres d’Atenció Especial Suma Nombre 1.021 1.572
Inserció laboral Nombre estudiants en pràctiques Suma Nombre 59 58
Satisfacció  Satisfacció global Mitjana puntuació  Nombre 9 ND  
  enquesta de diàleg 
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NOMBRE DE CONVENIS D’ÀMBIT LOCAL 
(EXCLOENT CONVENIS DE PATROCINI)
El nombre de convenis d’àmbit local que el Museu 
ha signat amb diverses entitats ha estat de 89, 
lleugerament per sobre dels 84 signats l’any passat.

ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL
Aquest tipus d’assistència inclou: portes obertes, 
majors de 65 anys, menors de 16 anys, estudiants, 
famílies, aturats i pensionistes.
El Museu Nacional facilita l’accés a tots els grups 
socials, en particular als de menys poder adquisitiu, 
de manera que l’aspecte econòmic no sigui un factor 
de discriminació. Al llarg de l’any 2015 s’han emès 
un total de 235.021 entrades associades al concepte 
«entrada social».

PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
EN PROJECTES (Susoespai, Museu Espai en 
Comú, Centres d’atenció especial)
Aquest indicador ens ajuda a mesurar el creixement o 
decreixement de participants amb risc d’exclusió social. 
L’any 2015 hi ha hagut un decreixement en l’emissió 
d’entrades associades al concepte «participants en 
projectes amb risc d’exclusió social», entre d’altres 
motius perquè el museu ha canalitzat aquesta demanda 
a través del programa Apropa Cultura. Es calculen en 
1.021 el nombre de participants durant el 2015.

COL·LECCIÓ ONLINE
Aquest indicador es comença a comptabilitzar a partir 
de l’any 2013. De les 6.900 obres disponibles a la 
col·lecció online el 2013, s’ha passat a 8.737 el 2015. 
El museu treballa per publicar la resta de la col·lecció. 
Convé esmentar que la publicació de la col·lecció 
online és un dels serveis més visitats del web. 

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER 
A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
La dada obtinguda l’any 2015 mostra que el Museu 
ha col·laborat amb 3.957 estudiants universitaris. És 
una dada que manifesta l’interès del Museu cap a les 
universitats, un sector de la societat contínuament 
present al Museu a través dels màsters i altres 
activitats de caire acadèmic. Amb tot, aquest any 
hi ha hagut un lleuger decreixement de participació 
universitària. 

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER 
A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)
Les activitats de formació per als mestres són un 
objectiu de les activitats del Museu. En les diverses 
activitats per a mestres i professors de primària i 
secundària s’han comptabilitzat 198 professionals, 
un	decreixement	significatiu	respecte	els	279	de	l’any	
2014.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ   
PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL (FP)
No	hi	ha	activitats	específiques	per	a	escoles	de	
formació professional. La suma de 1.123 correspon 
a les escoles de Formació Professional que han 
participat a les activitats generals educatives. 
Decreixement respecte els 279 participants de 2014.

ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)
Les escoles són un dels segments de públic que 
gaudeix d’una atenció prioritària per part del Museu. 
S’ha comptabilitzat la participació de 45.635 escolars. 
Un increment respecte als 43.136 assistents de l’any 
2014.

NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN 
EL PROGRAMA EDUCATIU
Aquest indicador ens ajuda a mesurar el creixement 
o decreixement de persones que participen en el 
programa educatiu del Museu. Cal esmentar que 
el públic familiar està comptabilitzat en aquest 
indicador. Durant l’any 2015 hi ha hagut un augment 
de participació, ja que el resultat és de 46.242 
persones respecte les 43.602 de l’any 2014. Aquest 
indicador hauria de seguir augmentant, ja que una 
de les intencions del Museu és ampliar l’ús d’aquest 
programa.

NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES
Aquest indicador mesura la col·laboració del Museu  
en la formació dels estudiants, tot oferint un programa 
de pràctiques en diverses especialitats. L’any 2015  
les xifres s’han mantingut, amb 59 estudiants.

FETS RELLEVANTS
El Museu s’està integrant totalment en el programa 
Apropa Cultura i s’ha continuat amb els ja existents, 
com ara Museu Espai en Comú. Estan destinats 
a grups amb risc d’exclusió social, entre d’altres 
col·lectius.
S’ha potenciat la col·laboració amb les universitats a 
través de màsters i activitats de caràcter acadèmic, i 
amb la creació de noves places per a estudiants en 
pràctiques.
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ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Eficiència econòmica Acompliment pressupostari ingressos Drets reconeguts/pressupost definitiu % 108% 101%
 Acompliment pressupuestari despesa Obligacions reconegudes/pressupost definitiu % 108% 101%
 Resultat pressupostari Drets reconeguts - obligacions  Nombre 25 565  
  reconegudes +/- ajustos
 Ràtio autofinançament operacions corrents Ingressos propis/Total ingressos corrents  % 30% 30%  
  (Pressupost)
Aportacions partits Aportacions corrents de  Aportacions corrents de Nombre 9.454.210 10.005.426  
polítics o institucions les administracions públiques les administracions públiques
 Proporció del pressupost d’operacions  Subvencions corrents administracions/ % 69% 69%  
 corrents procedent d’aportacions públiques  Total ingressos corrents
Valor econòmic creat Volum ingressos propis  Ingressos propis (Pressupost) Nombre 4.092.235 4.409.645
 Proporció del pressupost d’operacions corrents  Ingressos per patrocinis/Total ingressos % 6% 5%  
 que prové d’accions de patrocini i mecenatge corrents (Pressupost)
 Proporció del pressupost d’operacions corrents  Ingressos per entrades  % 12% 11%  
 que prové de la venda d’entrades I/309009/Total ingressos corrents
 Proporció del pressupost d’operacions corrents  Ingressos per lloguer espais % 7% 10%  
 que prové del lloguer d’espais I/5400009/Total ingressos corrents
 Proporció del pressupost d’operacions corrents  Ingressos per altres ingressos propis/ % 6% 4%  
 que prové d’altres ingressos propis Total ingressos corrents
Valor econòmic distribuït Costos d’explotació sense personal Costos d’explotació sense personal cte.  Nombre 7.538.812 8.631.272  
  Resultats (Aprovisionaments+Altres despeses      
  d’explotació)
 Despeses de personal Despeses de personal cte. Resultats Nombre 5.937.813 5.804.426
 Despeses financeres Despeses financeres cte. Resultats Nombre 43.843 34.905 
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RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS 
CORRENTS
El grau d’autofinançament es consolida en el 30% dels 
ingressos corrents.

APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES
Disminució de les aportacions corrents de les 
administracions públiques.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS 
CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE 
PATROCINI I MECENATGE
Es manté la proporció en nivells similars als exercicis 
anteriors. La conjuntura econòmica no ajuda a trobar 
nous patrocinis.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS 
CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA 
D’ENTRADES
Hi ha un lleuger descens d’un punt en el percentatge.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS 
CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER 
D’ESPAIS
Ha baixat una mica respecte l’any anterior. Aquesta 
proporció pot variar en funció del nombre de lloguer 
dels espais i els ingressos.

COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL
Els costos han baixat respecte el 2014. Les polítiques 
d’eficiència energètica, la política de compres, etc., 
han contribuït a aquesta baixada.



Responsabilitat Social
Memòria 2015

PATROCINADORS/MECENES

Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2015 Valor 2014

Sostenibilitat Aportacions econòmiques Valor en euros de les aportacions en diners i espècie Nombre 1,85 M€ 2,01 M€
econòmica i social Convenis de patrocinadors vigents Nombre de convenis signats i vigents Nombre 30 35
 Compliment del pressupost Respecte de l’objectiu anual plantejat % 62,22% 121.3%
 Eficiència del Programa de  Relació entre ingressos i despeses per aquest % 8,25% 7,60%  
 Mecenatge i Patrocini i aportacions Programa de Mecenatge i Patrocini i aportacions
 Nombre Amics del Museu Nacional Nombre  Nombre 2.542 2.541
 Aportacions econòmiques de  Valor en euros de les aportacions en diners Nombre 104.917,50 87.821 €  
 membres individuals (Amics del Museu) dels membres individuals
 Aportacions econòmiques  Valor en euros de les aportacions en Nombre 106.500 -  
 d’empreses i entitats (Amics del Museu) diners d’empreses i entitats
Satisfacció Satisfacció global Enquesta qualitativa % 8,6 ND
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APORTACIONS ECONÒMIQUES
Aquest indicador ens ajuda a mesurar l’eficàcia en la 
captació de recursos d’empreses per als projectes 
del Museu. La xifra aconseguida el 2015, suma de 
les aportacions en diners i en espècie, segons els 
convenis, es situa per sota dels ingressos de 2014. 
Aquest fet s’explica perquè un conveni que preveu una 
aportació molt important que es va negociar el 2015 
no es va signar fins el 2016.

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 2015 baixa una mica, tot i que és 
molt similar a la de 2014. Aquest fet s’explica, per 
una banda, per un èxit menor a l’hora d’aconseguir 
acords de patrocini i, per altra, perquè el 2014 es van 
realitzar un major nombre d’activitats per a les quals 
es va cercar patrocini.

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 lleugerament per sobre 
del valor límit, és a dir, en el 62,22% del previst. 
L’explicació es deu al fet que un acord de patrocini 
previst i negociat el 2015 es materialitzarà el 2016.

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 Patrocini Mecenatge han 
representat el 8,25% del conjunt d’aportacions 
aconseguides aquest 2015. Aquesta xifra està per sota 
dels percentatges que s’accepten habitualment.

NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA
El 2015, el nombre d’Amics s’ha mantingut estable 
respecte el 2014 i continua la seva aproximació al valor 
objectiu (3.000 socis).

APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES 
INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU 
NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquest indicador mesura l’eficàcia en la captació 
de recursos procedents de les persones individuals. 
Combinat amb l’anterior, podem calcular la dimensió 
mitjana de les aportacions dels amics individuals 
i el diferent pes de cadascuna de les categories 
d’adhesió als Amics. El 2015 la xifra posa de relleu 
un increment del 20% respecte 2014. Cal destacar, 
doncs, que l’aportació mitjana dels Amics individuals 
ha augmentat.

FET RELLEVANT
Aportacions econòmiques d’empreses i entitats 
(Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya)
El valor d’aquest indicador, que s’explicita per 
primer cop, posa de 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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COMPETIDORS/ALIANCES

Aspecte Indicador associat Càlcul Freqüència de seg.  Unitat Valor 2015 Valor 2014

Col·laboració Convenis i projectes  Suma de convenis i projectes Anual Nombre 89 84
 amb altres institucions 1. Convenis amb entitats culturals Anual Nombre 27 25
  2. Convenis de patrocini  Anual Nombre 26 19
  3. Convenis per a la promoció del turisme Anual Nombre 10 19
  4. Convenis de recerca Anual Nombre 6 2
  5. Convenis amb entitats de lleure Anual Nombre 3 1
  6. Dipòsits i préstecs  Anual Nombre 8 13
  7. Altres  Anual Nombre 9 5
 XARXES DE COL·LABORACIÓ Suma de “xarxes”  Nombre 5 
 Xarxa de museus d’Art de Catalunya Desenvolupament de serveis,  Anual Nombre 10 ND  
  projectes i activitats conjunts
 DEAC- Departaments d’Educació    Anual Nombre 47  
 i Acció Cultural d’Espanya Projectes que reverteixen al museu  
 ApropaCultura Entitats que han partipat amb el museu Anual Nombre 1.681 
 Articket Participants Anual Nombre 17.694 
 Turisme Barcelona Bus turístic i BCNCard Participants Anual Nombre 27.065 
 PROJECTES DE COL·LABORACIÓ Suma de projectes Anual Nombre 6 
 Master ESMUC Participants Anual Nombre 367 
 MuseuPRO Participants Anual Nombre 19 
 Cicle de Literatura-UOC Participants Anual Nombre 14 
 Creadors en Residència Participants Anual Nombre 15
 Mercat de Tecnologia Participants Anual Nombre 100 
 TANDEM-Escola Miquel Bleach Participants Anual Nombre 200
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Contribució  Programa escolar Participants Anual Nombre 46 632 42.854
al coneixement  Escoles Anual Nombre 960 895
  Itineraris programats Anual Nombre 22 22
  Beques (AGBAR-àrea metropolitana BCN) Anual Nombre 3.100 3.071
  Programa de diversificació curricular  Anual % 100% 0  
  ESO-Sants Montjuïc
  Premis extraordinaris de batxillerat Anual % 100% 0
  Estudiants en pràctiques  Anual Nombre 59 58
 Programa universitari Universitats Anual Nombre 18 
  Programes en col·laboració/Màsters Anual Nombre 22 
  Hores de pràctiques/formació Anual Nombre ND
 Formació de mestres Participants Anual Nombre 50 65
  Projectes ofertats Anual Nombre 9 7
 Activitats familiars Participants Anual Nombre 926 706
  Projectes ofertats Anual Nombre 8 6
 Activitats no familiars Participants Anual Nombre 1.822 
  Projectes ofertats (visites) Anual Nombre 23
 Organització/coorganització  Participants Anual Nombre 400 
 de congressos, jornades o seminaris Projectes ofertats Anual Nombre 3
Satisfacció Satisfacció global Mitjana de les puntuacions (diàlegs) Biennal Nombre ND ND
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NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB 
ALTRES INSTITUCIONS
El nombre de convenis amb altres institucions és positiu. 
S’ha incrementat respecte el 2014, i es constata la 
relació amb més institucions. Aquest és el tercer any en 
què es recullen dades destriades per grups i es poden 
analitzar algunes tendències, com ara el lleuger augment 
de relació amb institucions culturals o la baixada de 
convenis de promoció turística. No es considera 
significativa la pujada de convenis de patrocini ja que 
depèn del contingut dels convenis i no del nombre.

RESOLUCIÓ DE CONVENIS
Es compleixen un 100% dels convenis. El Museu 
Nacional té un sistema de seguiment de convenis que 
garanteix la finalització pactada de convenis, addendes 
i/o les pròrrogues dins dels terminis establerts.

XARXA DE MUSEUS DE CATALUNYA
Aquesta dada és el primer any que s’analitza. La dada 
és la suma dels serveis, projectes i activitats de 2015 
extretes de la memòria de la Xarxa de Museus.

XARXES DE COL•LABORACIÓ
Al Museu hi ha diverses iniciatives de col·laboració de 
les quals, fins ara, no s’havia recopilat 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.

PROJECTES DE COL•LABORACIÓ
Aquesta dada és el primer any que s’analitza. La dada 
és la suma dels serveis, projectes i activitats de 2015 
extretes de la memòria de la Xarxa de Museus. 

CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT
Aquest apartat és de nova creació, però és el reflex de 
la concreció del treball amb les aliances del Museu.
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4
Balanç 

econòmic
 2014 2015
 Drets Obligacions   Drets Obligacions   
 reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat
Operacions corrents 14.311.884,00 14.276.021,00 35.863,00 13.457.835,00 13.267.832,00 190.003,00
Operacions de capital 857.950,00  857.950,00 1.919.777,00  1.919.777,00
Operacions amb actius financers 51.525,00 57.236,00 -5.711,00 52.277,00 43.841,00 8.436,00
Resultat pressupostari 15.221.359,00 14.333.257,00 888.102,00 15.429.888,00 13.311.673,00 2.118.215,00

Variació de passius financers  862.726,00 -862.726,00  1.933.650,00 -1.933.650,00 

Saldo pressupostari de l’exercici 15.221.359,00 15.195.983,00 25.376,00 15.429.888,00 15.245.233,00 184.565,00

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 86.294,00  86.294,00 0,00 0,00 0,00

Desviacions de finançament positives per recursos  -83.477,00 83.477,00 0,00 0,00 0,00  
de l’exercici amb despeses amb finançament afectat      
Desviacions de finançament negatives en despesa amb  194.582,00 -194.582,00  184.540,00 184.540,00  
finançament afectat (factures i proveïdors pendents)      
Ajustaments    
SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI   565,00 15.429.888,00 15.429.863,00 25,00

Informació econòmica financera
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Resultat pressupostari 
La Llei 2/2015 d’11 de març de 2015 de pressupostos de la 
Generalitat per al 2015, va aprovar els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, en el quals s’integraven els del 
Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’import 
del pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya per al 
Museu, 14.258.976 €, coincideix amb el que prèviament es 
va presentar al Patronat el 2 de desembre de 2014.

Aquest pressupost ha estat modificat al llarg de 2015 per 
diversos motius, els més rellevants són els següents: per 
una banda, l’aportació d’1.070.923.50 € per part de la 
Generalitat de Catalunya per a l’amortització total del 
capital per a la cancel·lació anticipada del crèdit formalitzat 
pel Banc de Santander, operació tancada el 28 de febrer 

de 2016. D’una altra, les aportacions també de la 
Generalitat per posar en marxa un Pla Nacional de 
Fotografia i per donar compliment a l’Acord del 10 de març 
de 2015, relatiu a la recuperació d’una part de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

Aquests temes i un major ingrés en algunes partides, ha fet 
que el pressupost definitiu hagi estat de 15.429.888 €.

La conjuntura econòmica i pressupostària de les 
Administracions Públiques ha obligat el Museu a fer un 
esforç de contenció tant en la despesa estructural com a 
les activitats i reduir el nombre d’activitats respecte a l’any 
anterior, si bé s’ha mantingut el nombre de visitants.

Un cop realitzats els ajustaments i provisions, el resultat de 
l’exercici 2015 contempla un superàvit de 25 €.

Informe auditoria
Enllaç al pdf

http://www.museunacional.cat/zips/Informe%20auditoria%202014.pdf
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