
El MACBA atorga al seu equip un elevat nivell d’autonomia i confiança per a 
actuar i prendre decisions de compra, amb un model de compres descentralitzat. 
Per aquest motiu, és necessari establir el marc amb les bases i criteris 
fonamentals en el que es desenvolupen les compres responsables.  

El consum responsable és una proposta que ens interpel·la, com a persones i 
com a societat, a adoptar hàbits de consum i estils de vida que contribueixin a 
millorar tant la nostra qualitat de vida com el medi ambient, la justícia social i la 
democràcia, i a avançar, així, cap a una economia i una societat més justes   
i sostenibles.

Els nostres compromisos, basats en el Codi ètic del MACBA, són:

1. Ens adherim als principis del consum responsable establerts per 
l’Ajuntament de Barcelona i els fem nostres: 

2. Adoptem un comportament responsable en el procés de contractació, 
complint els principis establerts a la Llei de contractes del sector públic.

Com ho fem? 

El MACBA, com a organització adscrita a l’Ajuntament de Barcelona, incorpora a
les seves licitacions els preceptes de les instruccions i guies de contractació
pública social, ambiental i d’innovació aprovades per l’Ajuntament de Barcelona:

• Mesures ambientals establertes en les Instruccions tècniques per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat

• Mesures socials establertes en la Guia de contractació pública social
• Foment de la innovació a través de la Guia de Compra pública innovadora
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https://img.macba.cat/public/document/2020-01/codi-etic-macba-responsabilitat-social.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/espai-consum-responsable
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/contratacio-publica-social
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/compra-publica-innovadora
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• Reduir el nostre consum 
d’aigua, energia i matèries 
primeres.

• Fem servir productes que 
minimitzen la generació 
de residus, ja que duren 
més, són reparables, 
de baix consum, amb el 
mínim envasat o amb 
l’embolcall de menys 
impacte.

• Promoure màxima 
competència, garantint la 
igualtat de tot qui reuneix 
els requisits necessaris 
per accedir a una licitació, 
i l’honestedat, evitant 
qualsevol actuació il·lícita 
o forma de corrupció en 
el procés de contractació.

• Facilitar la competència 
sana i efectiva entre les 
empreses que participen, 
de manera que tots els 
licitadors disposin de les 
mateixes oportunitats. 

• Prioritzar la satisfacció 
de les necessitats de les 
persones per sobre del 
lucre i actuar amb valors 
democràtics, sostenibles, 
de participació i inclusió.

• Mantenir relacions 
comercials justes, 
basades en valors socials 
i ambientals.

• Posar les persones 
al centre, promoure 
l’ocupació de qualitat i la 
integració de col·lectius 
vulnerables.

• Oferir i consumir 
productes i serveis 
que fomenten la 
pràctica d’estils de vida 
sostenibles i saludables.

• Garantir la participació 
activa i igualitària de totes 
les persones membres de 
l’organització en la presa 
de decisions.

• Promoure una producció 
que respecta els 
drets de les persones 
treballadores, preserva 
els equilibris dels 
ecosistemes i posa en 
valor la cultura de la terra.

• Fomentar el consum de 
productes que venen 
de l’entorn proper 
i potencien el teixit 
econòmic local i la 
sostenibilitat ambiental.

• Protegir tant el licitador 
com l’adjudicatari. 
Afecta, entre d’altres, 
els secrets tècnics o 
comercials, els aspectes 
confidencials de les 
ofertes i qualsevol altra 
informació que pugui ser 
utilitzada per falsejar la 
competència.

• Garantir que no hi hagi 
risc de favoritisme ni 
d’arbitrarietat.

Promovem els drets 
laborals de les persones 
treballadores que executen 
els contractes:

• Incorporem a les 
licitacions clàusules 
socials per a la millora 
dels drets laborals.

• Tenim molt present 
el catàleg de Centres 
especials de treball 
(tractament de residus, 
enviament de catàlegs 
i publicacions, serveis 
d’impressió) i disposem 
d’una quantia vinculada a 
la reserva social.

Prioritzem la salut i 
seguretat de les persones: 

• Incorporem a les 
licitacions clàusules 
socials per garantir els 
drets ciutadans i socials 
de les persones que 
executen els contractes 
(en matèria d’igualtat, 
conciliació i comunicació 
inclusiva).

• Regulem l’ús de productes 
de neteja mitjançant 
els plecs del concurs 
de neteja, per evitar 
productes tòxics i/o 
contaminants.

• Tenim implantat un eficaç 
sistema de coordinació 
d’activitats empresarials 
(CAE) per donar resposta 
a la normativa en 
matèria de prevenció 
de riscos laborals (PRL) 
a les empreses que 
desenvolupen activitats a 
les nostres instal·lacions. 

Mantenim una actitud 
de respecte mutu i 
de confiança amb els 
proveïdors, a partir 
del diàleg i l’intercanvi 
d’informació clara: 

• Garantia de pagament 
a les empreses 
subcontractades (Aval 
MACBA).

• Relació estreta amb 
els nostres proveïdors 
derivat del model de 
compra descentralitzat.

• Promovem  el 
feedback dels nostres 
proveïdors, per a 
l’avaluació continuada 
dels processos de 
contractació. 

• Hem creat la Taula de 
compra responsable 
per establir criteris de 
compra i diàleg amb els 
proveïdors. 

• Tenim activa una Taula 
de drets que vetlla per 
el compliment i garantia 
dels drets de la propietat 
intel·lectual i la protecció 
de dades de caràcter 
personal. 

• Realitzem un seguiment 
acurat per garantir els 
terminis de pagament de 
les factures dels nostres 
proveïdors.

• Introduïm clàusules 
per fomentar l’ús de 
productes agroecològics 
i de temporada en 
la concessió de la 
cafeteria del MACBA i 
recomanem càterings 
ambiental i socialment 
responsables a les 
empreses que organitzen 
esdeveniments als espais 
del MACBA.

Fomentem i impulsem les 
compres locals, amb la 
finalitat de desenvolupar 
el teixit empresarial de les 
nostres comunitats: 

• Promoció d’artistes 
locals.

• Prioritzem la compra 
als comerços del nostre 
entorn i de productes 
de proximitat (fusteria, 
ferreteria, vidrer, botigues 
especialitzades del barri, 
emmarcament, entre 
d’altres).

• Al concurs de concessió 
de la cafeteria, es valora 
l’origen dels productes.

• Organització de visites 
als tallers d’artesans i 
artistes del Barri.

• Incorporem clàusules 
ambientals a la majoria 
dels contractes, ja siguin 
de forma transversal 
o específica (energia, 
paper, fusta, il·luminació, 
serveis de neteja, 
ofimàtica, elements 
de comunicació, entre 
d’altres).

• Dissenyem i produïm les 
exposicions considerant 
criteris de sostenibilitat 
(minimitzem canvis 
d’infraestructura,  
reutilitzem mobiliari i 
elements auxiliars, usem 
materials alternatius 
més sostenibles per als 
elements gràfics). 

• Treballem per buscar 
solucions viables a un 
transport d’obres amb 
menor impacte ambiental 
(caixes reciclades, 
transports combinats).

• Els tallers educatius i 
activitats estan pensats 
per minimitzar al màxim 
l’impacte ambiental dels 
materials utilitzats i dels 
residus generats.

• Disposem d’un Codi ètic 
propi del MACBA. 

• Hem establert canals de 
denúncia per a qualsevol 
pràctica il·lícita:  
Bústia ètica i correu  
rs@macba.cat

• Hem definit els processos 
d’accés a la formació i 
els criteris de la política 
de  viatges per tal 
d’establir les directrius 
de la mobilitat per 
raons professionals, tot 
promovent condicions 
d’igualtat  i seguretat, 
de conciliació, de 
benestar, de control i de 
sostenibilitat econòmica. 
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Prioritzem la compra de productes sostenibles: matèries 
primeres reutilitzades, reciclades, renovables, reciclables 
i fàcilment separables. Productes de llarga durada, 
reparables i de baix consum. Alguns exemples: equipament 
informàtic i audiovisual amb ecoetiqueta, mínim ús de 
productes d’un sol ús com gots de plàstic o reutilització de 
fundes de plàstic.

• Promocionem la inclusió de productes saludables en les 
màquines de vending i els productes de la cafeteria. 

• Hem definit els criteris 
d’acceptació d’obsequis 
i hospitalitat, per evitar 
conflictes d’interessos. 

• Establim els canals i 
publiquem els continguts 
per donar compliment a 
la normativa  en matèria 
de transparència i 
contractació a través de 
la nostra web:  Portal de 
transparència i Perfil del 
contractant

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/discapacitat/CET/cataleg_serveis_productes
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/insercio-laboral-rmi-i-discapacitat/discapacitat/CET/cataleg_serveis_productes
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/perfil-contratant/coordinacio-activitat-empresarial
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/perfil-contratant/coordinacio-activitat-empresarial
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/perfil-contratant/coordinacio-activitat-empresarial
https://img.macba.cat/public/document/2020-01/codi-etic-macba-responsabilitat-social.pdf
mailto:rs%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/transparencia
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/transparencia
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/perfil-contratant
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/perfil-contratant

