
INDICADORS ANUALS MUSEUS I C. EXP.: ACTIVITAT 2017

1 Visitants 0

Visitants

Dies obert

Entrades venudes 0

MOTIU: Dies obert Visitants

Altres (especifiqueu motiu):

Total 0

2 Exposicions 0

Exposició/ons permanent/s *
Visites

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta
Total 0
*Ompliu aquest apartat només si el centre fa exposicions permanents.

Exposicions temporals
Títol Dates Espai Dies obert Visites Tipus producció

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta
Total 0

Itinerància d'exposicions pròpies
Lloc Data inici Data fi Visites

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta
Total 0

3 Activitats 0

Nombre 
d'activitats *

Nombre de 
sessions Nombre d'usuaris

Total 0 0 0

Dia dels museus

Nom de l'equipament

TIPUS D'ENTRADA: Nombre

Entrada general

Entrada reduïda

Entrada gratuïta

Entrada d'accés lliure

Total 0

Dia mensual de portes obertes

PORTES OBERTES:

Per a públic especialitzat i / o universitaris

La Mercè

Santa Eulàlia

Títol

Títol

TIPUS DE PÚBLIC:

Per a públic general
Per a públic familiar
Per a escolars

* Nombre d'activitats DIFERENTS realitzades durant l'any.



4 Serveis 0

Dies obert Usuaris

Altres (especifiqueu quin):

0

TOTAL D'USUARIS DE L'EQUIPAMENT * 0

* Els usuaris són la suma de les visites a les exposicions (excepte les itinerants) i els assistents a les activitats i serveis.

Tipus de servei

Biblioteca

Arxiu

Total



GLOSSARI APARTAT ACTIVITAT

1 VISITANTS
Visitants: són estrictament el nombre de persones que accedeixen a l’equipament, independentment del nombre de visites o activitats
que hi realitzin. Només quan una mateixa entrada permeti l’accés a centres museístics distants físicament (o en dies diferents), es podrà
considerar l’accés d’una mateixa persona als diferents centres com si fossin visitants diferents (ex. Articket, MUHBA Pl del Rei MUHBA
Casa Verdaguer,...).

Dies obert
Dies obert: dies que el centre obre al públic, inclosos els dies de portes obertes.

Entrades venudes (o emeses)
Entrades venudes: entrades emeses per accedir a l’equipament, ja siguin de pagament o gratuïtes. El total d'entrades emeses ha de
coincidir amb el total de visitants.

TIPUS D'ENTRADES
* Entrada general
Entrada general: accés al centre amb una entrada amb la tarifa general, sense reduccions ni descomptes.

* Entrada reduïda
Entrada reduïda: accés al centre amb tarifa subjecta a una reducció, sigui del tipus que sigui.

* Entrada gratuïta
Entrada gratuïta: accés al centre amb tarifa gratuïta, per a les persones que acompleixen les condicions establertes en les taxes o preus
del centre (menors, etc.)

* Entrada d'accés lliure

Entrada d'accés lliure: accés al centre de manera gratuïta els dies de no aplicació de taxes o preus (portes obertes, dia mensual d’accés
gratuït, etc.). En els centres en els que no es cobra entrada, tots els visitants s'han de considerar entrades d'accés lliure.

PORTES OBERTES
Dies de portes obertes: nombre de visitants que han accedit al recinte durant els dies de portes obertes independentment de les
activitats que hi facin. Aquestes dades ja han d’estar incloses en el nombre global de visitants i d'entrades d'accés lliure.

2 EXPOSICIONS
Visites a l’exposició permanent: persones que visiten l’exposició permanent independentment de si també realitzen altres visites o
activitats al centre.

Visites exposicions temporals: persones que han estat comptabilitzades com a visites a les exposicions temporals, per compra
d’entrada o per algun sistema de control.

3 ACTIVITATS
Activitats: esdeveniments o actes culturals normalment puntuals que es programen en l’àmbit escènic, expositiu o participatiu (visites
comentades, jornades educatives, tallers, conferències, cursos, concerts, performances ...).

TIPUS DE PÚBLIC

Activitats per a públic escolar: activitats dissenyades per a escoles o centres d’ensenyament.      

Activitats per a públic especialitzat i/o universitari: activitats dissenyades per a públic especialitzat o universitari.      

Activitats per a públic familiar: activitats dissenyades per realitzar en família.

Activitats per a públic general: activitats dissenyades per al conjunt de la població. S’inclouen les activitats per al públic infantil que no
siguin escolars o de programes familiars (s’inclouen per exemple els tallers de nadal o d'estiu).

4 SERVEIS
Usuaris dels serveis: persones que usen algun dels serveis ofertats pel museu (biblioteca, arxiu,...). Els usuaris dels serveis que també
visitin les exposicions seran comptabilitzats als dos apartats (usuari del serveis i visita a l'exposició). 

TOTAL D'USUARIS DE L'EQUIPAMENT 
Usuaris de l'equipament: suma dels usos que s’han realitzat al centre, independentment de si es tracta de la mateixa persona o no. És
la suma de les visites a les exposicions, assistents a les activitats i usuaris dels serveis. 



INDICADORS ANUALS MUSEUS: COL·LECCIONS 2017
(Ompliu aquesta plantilla NOMÉS si el centre disposa de fons patrimonials)

Objectes que constitueixen el fons del museu

Nom de la col·lecció

Objectes 
registrats o 
inventariats 
durant l'any 

Objectes 
REGISTRATS 
(a 31 de des.)

Objectes PENDENTS 
de registrar 

(a 31 de des.)

TOTAL 
d’objectes 
FONS de la 
col·lecció 

0

0

0

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta

Total 0 0 0 0

Adquisició d'objectes i/o especímens durant l'any

Nom de la col·lecció Compra   Donació  Llegat o 
herència  Comodat  Recol·lecció  Intervenció 

arqueològica  Fons antic * Altres TOTAL

0

0

0

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Objectes trobats al museu sense número d'inventari ni procedència i sense motiu per dubtar de la seva propietat institucional.

Objectes propis exposats durant l'any a l'equipament
Nombre 

d'objectes

0

Objectes prestats durant l'any
Nombre 

d'objectes

0

Serveis
Increment de 

registres 
durant l'any

Total de 
registres a 31 
de desembre

Metres linials Consultes Punts de lectura Préstecs

Nom de l'equipament 0

Tipus d'exposició

Exposició permanent

Exposició temporal

Total

Nom del centre o institució a la que s'han prestat

Fonoteca

Mediateca

Centre de documentació

Altres: 

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta

Total

Nom del servei

Biblioteca

Arxiu

Hemeroteca



INDICADORS ANUALS MUSEUS I C. EXP.: COMUNICACIÓ 2017

Internet
Webs Visites Pàgines 

Vistes Xarxes socials Amics / seguidors

Facebook

Twiter

Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta Si necessiteu afegir més files, feu-ho per damunt d'aquesta

0 0 Total 0

Qualitat
Consultes Queixes

Consultes i queixes

Mailing
Nombre

Persones interessades en rebre informació

Butlletí digital
Nom del butlletí 

Si voleu afegir una fila, feu-ho per damunt d'aquesta

Total

Entitat de promoció
Associació 

d'amics Cercles   Fundacions Carnets soci Total

0

Nombre de subscriptors

Nom de l'equipament 0

www.

www.

Total

0

Nombre d'associats o promotors



INDICADORS MUSEUS I C. EXP.: RECURSOS 2017

Pressupost de funcionament

Ingressos

Propis (excepte patrocinis)
Subvencions públiques
Patrocinis
Altres

Total

Despeses

Personal
Funcionament
Altres

Total

Homes Dones Total

Funcions directives 0

Funcions tècniques 0

Funcions administratives 0

Funcions subalternes 0

Total 0 0 0

Nom de l'equipament 0

Import (en €)

                                                         -   € 

Personal
Desglòs segons funcions

                                                         -   € 

Import (en €)
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