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Missió i programes

Missió de l’Observatori dels Públics: contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni cultural

en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar

el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.



Missió i programes

Objectius Plans
Establir criteris i metodologies per al coneixement i avaluació dels públics dels museus i 
el patrimoni.

I. Recerca
Generar informació útil al voltant dels públics per a les administracions públiques i els 
museus.

Formar als professionals dels museus i el patrimoni en el disseny, obtenció, tractament i 
interpretació de la informació relativa als visitants dels museus i el patrimoni. II. Formació
Formar als futurs professionals dels museus i el patrimoni en l’avaluació dels públics.

Sensibilitzar sobre l’ús social dels museus i patrimoni.

III. 
Comunicació

Comunicar els resultats de la recerca desenvolupada sobre el públic de museus i 
patrimoni.

Promoure la col·laboració científica i acadèmica amb professionals i experts sobre els 
públics del patrimoni tant a nivell nacional com internacional.

Missió de l’Observatori dels Públics: contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni cultural

en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar

el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.
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3. Model de recompte dels visitants

4. Informes Junta de Museus (2013 i 2014)



Primer projecte: diagnòstic sobre la situació actual dels museus de Catalunya en 
relació al coneixement dels seus públics. Concretament, coneixement dels següents 
aspectes:

• Sistemes de recompte de la freqüentació.

• Estudis de públic.

• L’existència d’una funció/àrea reconeguda en l’estructura del museu dedicada als 
públics.

• Els temes (perfil, motivació, opinió, etc.) sobre els que els museus disposen 
d’informació, així com les necessitats prioritàries d’informació sobre els visitants.
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics



Juny i novembre de 2014 es van trametre dos qüestionaris als museus inclosos al 
Registre de Museus.

Al 1r va respondre el 96,3% del cens, i al 2n el 100,0% del cens.
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics
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S’observa una relació positiva entre la dimensió econòmica i laboral dels
museus i la seva propensió per fer estudis de públic. 8

1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics

Enguany estem intentant dur a terme un estudi de públic fent
una enquesta de satisfacció entre els visitants. La presa d'aquestes

dades es realitza durant una setmana de cada mes.

El personal d'atenció al públic és qui gestiona
l'estudi que entrega cada trimestre a direcció.

Es tracta d'un aspecte a millorar.

És un dels aspectes que tenim més abandonat.

La situació actual del Museu no permet
estar gaire per al públic.

Hem de treballar amb acció − èxit/error.



85,9%

64,8%

49,3%

33,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Públic general que
visita exposicions

Públic escolar:
professors i/o alumnes

Usuaris de les activitats Altres col·lectius
específics: turistes,

famílies, etc.

Tipus de públic estudiat

Multirresposta. Base 71 museus que fan estudis de públic.

Tanmateix, si ens referim a tots els museus registrats de Catalunya, es dóna la 
circumstància que menys de la meitat avalua les activitats educatives.
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics
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Entre els membres de l'equip del museu,
hi ha un responsable de públics?

Sí

No
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Entre els membres de l'equip del museu,
hi ha un responsable de públics? segons ingressos
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics
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Hàbits de consum cultural

Valoració de serveis

Valoració dels textos expo

Comportament visitant espai expo

Motivacions de la visita

Avaluació dels canals de comunicació

Avaluació expos temp i/o activ

Satisfacció global dels visitants

Perfil sociodemogràfic

De quins temes el museu ja es disposa d'Informació?
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics



48,6%
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Valoració serveis: botiga, …

Perfil sociodemogràfic

Comportament visitant espai expo

Satisfacció global visitants

Valoració dels textos  expo

Avaluació expos temp i/o activ

Motivacions visita

Hàbits consum cultural

Avaluació canals comunicació

Si ara el museu encarregués un nou estudi de public
quins temes li serien més urgents de conèixer?
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics
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1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics



51,4%

4,5%

13,5%

28,8%
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Ordinador amb programari informàtic

Caixa registradora

S'entrega un tiquet d'un talonari

S'anota manualment en un full

Quin sistema s'utilitza per al registre dels visitants?

58 museus dels quals 40 Euromus 16

1. Diagnòstic: museus i coneixement dels públics



Encàrrec de l’Obra Social “la Caixa”.

Identificació i anàlisi de casos internacionals de bones pràctiques sobre la gestió de 
les dades de freqüentació de museus i centres patrimonials.

Objectiu inicial: identificar casos de sistemes de museus que hagin aconseguit 
definir metodologies per solucionar el problema de l’heterogeneïtat de les dades 
de freqüentació de les institucions museístiques i patrimonials, característica que 
dificulta la seva comparabilitat.
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2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



Selecció dels sistemes de museus analitzats:

• PATRIMOSTAT, Ministeri de Cultura i Comunicació, França.

• Departament de Cultura del Regne Unit.

• L’Observatori de la Cultura i les Comunicacions de l’Institut d’Estadística de 
Québec, Canadà.

• La Recerca ISTAT sobre la freqüentació dels museus italians, Ministeri de Cultura, 
Itàlia.

• Associació dels Museus Suïssos, Suïssa.
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2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



Selecció dels museus analitzats:

• Museu de les Civilitzacions d’Europa i el Mediterrani –MuCEM–, Marsella.

• Museu del Louvre, París.

• Museu d’Història Natural, Viena.

• Museu del Prado, Madrid.
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2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



Problema estès a nivell internacional, del que els museus i sistemes de museus són 
conscients, tot i que no ha estat possible identificar cap institució o organisme que 
constitueixi una referència modèlica pel que fa a la solució d’aquest repte.

Unanimitat el sector dels museus a nivell internacional: no hi ha estàndards per al 
recompte de la freqüentació de les institucions museístiques.

Tot i així, la majoria dels museus fan esforços per millorar els seus sistemes de 
registre dels visitants amb l’objectiu de disposar de dades el més fiables possibles.

El problema de fons, però, continua existint: aquests sistemes cada cop més 
sofisticats, què recompten?

20

2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



PUNTS CONFLICTIUS EN ELS SISTEMES DE RECOMPTE:

1) Persones que hi accedeixen però no realitzen cap de les activitats que 
constitueixen la seva oferta cultural principal

2) Visitants versus visites

3) Activitats organitzades per tercers, a través de la cessió o lloguer d’espais

4) Mecanisme de recompte: entrades venudes versus mecanismes electrònics de 
comptatge: comptador zenital, footfall,...
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2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



5) Dades reals o estimades. Casos amb absència de mecanismes de registre o 
disposició no segregada de l’espai que impedeix el registre precís dels seus 
visitants

6) Lloc de realització de les activitats, diferenciant si tenen lloc al propi centre o a 
algun espai diferent i fora del seu recinte

7) Tipologia de tarifes: diferenciació entre pagament complet, reducció i gratuïtat. 
Algunes gratuïtats no passen per taquilla, dies de portes obertes,...
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2. Casos internacionals de gestió de les dades de 
freqüentació de museus 



• Encàrrec 2015 de la DG d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni a l’ICRPC en les 
tasques de l’OPPCC.

• Objectiu: aconseguir un model consensuat pels diferents agents del sector que 
serveixi per obtenir dades homogènies de visitants dels museus i altres 
equipaments patrimonials de Catalunya: col·leccions, monuments i jaciments 
visitables.

• Interès  en superar els rànquings.
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3. Model de recompte de visitants



 Estudi sobre els casos internacionals
 SICUB
 Reunions amb agents:

 Administracions públiques: ACdPC, ICUB, Oficina del Patrimoni Cultural de la DIBA
 Museu capçalera i grans museus: MNAC, Museu Blau, Marítim, Dalí, Barça, Picasso
 Museus i monuments de l’ACdPC 
 Xarxes territorials de museus
 Obra Social “la Caixa”
 Catalonia Sacra
 Grup Articket

Model obert a la participació dels agents del sector del patrimoni cultural 
català. El consens és la clau de l’èxit per a la seva aplicació.

3. Model de recompte de visitants



El sistema proposat es basa en els següents atributs:

 Glossari compartit

 Variables amb definicions objectives

 Simplicitat i especificitat

 Versatilitat i adequació

 Aplicable amb i sense tíqueting

 Implantació progressiva
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3. Model de recompte de visitants



Objectius:

• Oferir un sistema homogeni i, per tant, homologable, que permeti un seguiment precís 
de l’evolució de l’ús social del patrimoni cultural a Catalunya.

• Comptar persones que accedeixen als museus així com els usos que les persones fan de 
les diverses ofertes proposades pels museus.

• Avaluar la tasca dels museus en el suport a l’ensenyament, mesurant el seu impacte en 
el públic escolar.

• Mesurar l’impacte de la gratuïtat en el context de les tarifes dels museus.

• Avaluar l’eficàcia de les diverses tipologies d’activitats que els museus organitzen.
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3. Model de recompte de visitants



Model SICUB

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/

amb desglossament d’algunes categories a partir dels suggeriments 
dels agents:

 Visitants a l’edifici versus visitants a l’oferta cultural
 Visitants dins i fora de l’edifici en activitats organitzades pel museu
 Recompte dels grups
 Cessió i lloguer d’espais
 ...

3. Model de recompte de visitants

http://barcelonadadescultura.bcn.cat/


 Encàrrec de la Junta de Museus 2015

 Informe anual 2014 sobre l’estat dels museus del país i de l’actuació 

del conjunt d’administracions de Catalunya al respecte

 Primera vegada que la Junta de Museus disposa d’un informe anual

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/junta_de_museus_de_catalunya/Informe-
anual-2014-Junta-de-Museus-10-2-16.pdf

4. Informes Junta de Museus

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/junta_de_museus_de_catalunya/Informe-anual-2014-Junta-de-Museus-10-2-16.pdf


4. Informes Junta de Museus
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5. Prova pilot recompte de visitants

6. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015

7. Formació a professionals de museus

8. El web de l’Observatori dels Públics

Què estem fent



Aquest 2016 ens adrecem als museus i altres equipaments 
patrimonials demanant les dades de visitants i usuaris.

5. Prova pilot recompte de visitants



5. Prova pilot recompte de visitants



5. Prova pilot recompte de visitants

DIRECTORI:
724 equipaments patrimonials:

 115 museus registrats

 395 col·leccions

 78 monuments*

 40 jaciments*

 96 centres d’interpretació*

* Equipaments patrimonials oberts al públic i amb recepció
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Presentació i difusió dels resultats

5. Prova pilot recompte de visitants

Cata-
lunya

Àrea 
Metropoli

tana

Comarq. 
centrals

Comarq. 
gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de
l'Ebre

Ponent
Alt

Pirineu i 

Aran
Penedès

General Individual

Reduïda individual

Gratuïta individual

Reduïda grup escolar

Gratuïta grup escolar

Accés Universal

Total visitants

Visitants a l'edifici

Visitants esdeveniments fora del museu

Visitants serveis museístics: biblioteca, magatzem, etc.

Total



Indicadors territorials

5. Prova pilot recompte de visitants

Cata-
lunya

Àrea 
Metropolit

ana

Comarq. 
centrals

Comarq. 
gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de
l'Ebre

Ponent
Alt

Pirineu i 

Aran
Penedès

Mitjana diària de visitants museu

Mitjana diària de visitants exposic. temporals

Proporció de gratuïtat / total de visitants

Proporció públic escolar / total de visitants

Proporció visitants en grup / total de visitants

Usos activitats pròpies / visitant

Usos activitats alienes: cessió

Usos activitats alienes: loguer

Ràtio visitants edifici / Total visitants



Indicadors comparatius del Museu A, B, C,...

5. Prova pilot recompte de visitants

Museu A
de Lleida ciutat

Ponent Catalunya

Mitjana diària de visitants museu

Mitjana diària de visitants exposicions temporals

Proporció de gratuïtat / total de visitants

Proporció públic escolar / total de visitants

Proporció visitants en grup / total de visitants

Usos activitats pròpies / visitant

Usos activitats alienes: cessió

Usos activitats alienes: loguer

Ràtio visitants edifici / Total visitants



6. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015



6. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015



6. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015

Objectiu: elaborar un informe que permeti oferir al sector una anàlisi més detallada dels 
comportaments de la població de Catalunya envers el patrimoni cultural i el fet expositiu.



6. Enquesta de participació cultural a Catalunya 2015



 Tema:
Elaboració d’un Pla d’avaluació dels públics per al museu

 Destinataris:
Responsables de públic de museus, col·leccions, monuments, jaciments 
i altres equipaments culturals.

Especialment adreçat a
equipaments mitjans i petits.

7. Formació

32,7%
27,9%

7,7%

31,7%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%

Sí, anualment Sí, esporàdic. sg
necessitat

Només se n'han
fet un cop
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S'han fet o es fan estudis de públic en el seu museu?



Format:
Seminari de dues jornades

 Lloc:

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

o Xarxa de museus de les comarques de Girona.

o Xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran.

o Xarxa de museus del Camp Tarragona i xarxa de museus Terres de l’Ebre.

o Xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona.

o Museus de Barcelona, ICUB i altres.

o Altres museus, col·leccions, monuments, jaciments i altres equipaments 
culturals de cada territori.

7. Formació



8. Web de l’Observatori

http://observatoripublics.icrpc.cat/cat.html

http://observatoripublics.icrpc.cat/cat.html


Moltes gràcies

Els estudis de visitants:
de les dades al coneixement, del coneixement a la gestió

Els programes de
l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Antoni Laporte


