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Introducció És innegable que les activitats dels centres d’art i cultura tenen un impacte 

positiu en el desenvolupament social en múltiples facetes, tant a nivell 

personal com de comunitat. En aquest sentit, la UNESCO reconeix la funció 

social dels museus que “poden exercir un paper important en la creació de 

vincles i la cohesió de la societat, la construcció de la ciutadania i la reflexió 

sobre les identitats col·lectives” (Recomanació relativa a la protecció i 

promoció dels museus i les col·leccions, la seva diversitat i la seva funció 

a la societat, 2015). No obstant això, els intents d’avaluar l’impacte dels 

centres d’art i cultura en la societat s’han limitat majoritàriament a estimar els 

efectes econòmics de l’activitat d’aquestes institucions (com per exemple, 

contribució al PIB, ocupació i generació d’impostos), sense resoldre la 

qüestió de com es poden avaluar les repercussions més àmplies d’aquestes 

institucions en l’individu i la societat.

El present projecte proposa aplicar una metodologia innovadora, el Valor 

Social Integrat (VSI), per mesurar el valor generat pels museus d’art i cultura 

de forma global, tant el valor econòmic com el valor social. Es tracta d’un 

enfocament holístic, que avalua els elements de valor intrínsecs, instrumentals i 

institucionals dels centres d’art i cultura i estima el seu valor monetari equivalent 

per poder agregar els resultats en un únic concepte de generació de valor. El 

càlcul del VSI s’aplica als museus d’art i cultura més importants de la ciutat 

de Barcelona, els museus adherits a l’Articket Bcn: Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC), Fundació Joan Miró, Museu Picasso de Barcelona, Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona (CCCB) i Fundació Antoni Tàpies.
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Metodologia

El Valor Social Integrat (VSI) permet objectivar i expressar en termes 

monetaris el valor creat per una organització per al conjunt dels seus grups 

d’interès i integrar els resultats econòmics i socials en un únic concepte de 

generació de valor. 

El VSI es compon del valor social generat a través de l’activitat econòmica o 

valor social de mercat –captat per dades de la comptabilitat de l’organització 

– i del valor social específic que l’organització genera per als seus diversos 

grups d’interès mitjançant relacions alienes a les transaccions de mercat. 

Per a determinar aquest valor social específic o valor social de no-mercat, 

es combinen una anàlisi qualitativa i una anàlisi quantitativa. L’anàlisi 

qualitativa busca identificar el valor que l’organització genera per als seus 

grups d’interès més enllà de l’activitat econòmica, basant-se en un procés 

de consulta a representants d’aquests grups d’interès. L’anàlisi quantitativa, 

per la seva banda, se centra a quantificar aquest valor percebut a través del 

desenvolupament d’indicadors quantificables vinculats a aproximacions de 

valor (proxies) financeres que permetin monetitzar el valor generat. 

La metodologia del VSI és un sistema de comptabilitat social desenvolupat pel 

grup de recerca ECRI Ethics in Finance & Social Value de la Universitat del País 

Basc (UPV/EHU), i fins al moment ha estat aplicada a diverses organitzacions 

a Catalunya i l’estat espanyol, entre elles les vuit universitats públiques 

catalanes membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Identificació dels grups d’interès

Identificació de les variables de valor

Monetització de les variables de valor

Càlcul del Valor Social Integrat

Anàlisi qualitativa Anàlisi quantitativa
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Identificació  
dels grups d’interès 
i recollida  
d’informació

El càlcul del Valor Social Integrat (VSI) pretén mesurar el valor que una 

organització crea pels seus grups d’interès (stakeholders). En conseqüència, 

una fase elemental de la metodologia del VSI és identificar els principals 

stakeholders i deixar que s’expressin sobre la generació del valor que 

perceben. 

Després d’identificar els diversos grups d’interès dels museus de l’Articket 

Bcn, es van seleccionar representants d’aquests grups per fer-los una 

consulta sobre els elements de valor percebuts a través de diferents canals. 

En total, es van fer quatre entrevistes grupals amb empleats, nou entrevistes 

individuals amb representants de stakeholders i membres del Patronat de 

diversos museus i una enquesta online enviada a interlocutors de grups 

d’interès

La informació recollida va ser analitzada per identificar les variables de valor, 

i posteriorment buscar indicadors i proxies per poder quantificar i expressar 

en termes monetaris els elements de valor identificats. 

Administracions públiques

Patrocinadors

Equip humà

Proveïdors

Clients de lloguer d’espais

Altres museus i institucions culturals

Comunitat artística i cultural

Comunitat científica

Visitants

“Amics” de la institució

Comunitat educativa

Comunitat social

Sector econòmic

Ciutadania
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Valor generat 
per als visitants

El principal grup d’interès dels museus de l’Articket Bcn és el grup dels visitants 

que accedeixen a les seves exposicions permanents i temporals i participen en 

el seu programa d’activitats. L’experiència directa amb l’art i la cultura representa 

un enriquiment emocional i intel·lectual, un aprenentatge informal que augmenta 

el coneixement sobre l’art i la cultura, un estímul per a la reflexió i el pensament 

crític i una oportunitat per a la interacció social. Els museus també tenen la funció 

d’impulsar i facilitar l’accés a l’art i la cultura a col·lectius específics, com joves, 

gent gran, persones amb discapacitat/diversitat funcional, etc.

Em proporciona  

plaer sensorial  

i intel·lectual.”

Socialitza la relació  

del coneixement amb 

la meva xarxa social.” 

Poder visitar museus, 

participar d’activitats 

culturals millora  

la qualitat de vida  

de les persones  

amb discapacitat.”

Millora el benestar 

perquè aporta més 

coneixements.”

És necessari per  

fomentar l’esperit  

crític de les persones com 

a element  

imprescindible del creixe-

ment personal.“
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Valor generat per  
a públics específics

Els museus de l’Articket Bcn també interactuen amb diversos públics específics 

com la comunitat artística i cultural, la comunitat educativa, la comunitat 

científica i la comunitat social. Així, els museus dinamitzen el sector cultural, 

ajuden a desenvolupar projectes creatius, ofereixen recursos educatius utilitzats 

per les escoles, generen coneixement especialitzat per part dels conservadors i 

investigadors i donen suport a la recerca amb el seus fons bibliogràfic i documental. 

A més, col·laboren en projectes conjunts amb entitats socials del seu entorn amb 

l’objectiu de millorar la inclusió, la salut i el benestar.

És un espai que ha  

fet créixer projectes 

artístics proposats  

per altres.”

 

Els museus promouen 

la recerca.”

El museu és un  

dinamitzador social per 

a associacions i grups de 

proximitat.”

 

Permet als nens  

i nenes aprendre  

a mirar, gaudir  

de l’art i conèixer  

el món que els  

envolta. Els dóna  

eines per aprendre.”

Obrim el fons bibliogràfic 

i documental al món.”
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Valor generat per  
a la ciutadania

Més enllà del valor creat per als visitants i públics específics, els museus de l’Articket 

Bcn aporten un valor públic al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, una 

de les contribucions més importants que els museus fan és preservar i gestionar 

el patrimoni cultural i el coneixement associat, i difondre aquest patrimoni per 

acostar-ho als ciutadans i ciutadanes de la societat actual, així com assegurar la 

seva transmissió a les generacions futures.

La idea del  

patrimoni com  

un bé comú  

enriqueix.”

L’apropament de  

la cultura a la  

ciutadania és clau  

per créixer com a 

comunitat i societat. 

Una societat sense 

cultura no és res.”
Cal garantir la  

cultura com un dret.”
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Valor generat  
per a les persones 
empleades

Un grup d’interès clau per a l’activitat realitzada pels museus de l’Articket Bcn són 

les persones empleades, que alhora que contribueixen a l’impacte generat pels 

museus, també se’n beneficien. D’una banda, els museus creen valors tangibles 

vinculats als salaris rebuts, les activitats de formació i aprenentatge, la possibilitat 

de conciliació de la feina amb la vida personal i familiar i diversos beneficis 

socials. D’altra banda, es generen tot una sèrie de valors difícils de mesurar com la 

satisfacció de treballar en un sector estimulant i dinàmic com és el sector cultural, 

la satisfacció i gaudi personal vinculat al treball en el museu, l’orgull de contribuir 

a la missió del museu i la possibilitat de l’intercanvi i relacions amb altres persones 

de dintre i fora del museu.

És un privilegi  

treballar amb  

la cultura i l’art”

 

És un espai on  

m’ho passo bé”

La meva feina  

m’aporta relacions amb 

institucions externes”

 

Contribuïm a  

la missió de fer viure 

l’art contemporani“

Els continguts que passen 

pel museu t’enriqueixen“
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Valor generat  
per a institucions 
i empreses

Els museus de l’Articket Bcn tenen aliances amb altres museus i institucions culturals 

i creen valor treballant en xarxa, col·laborant en projectes conjunts i servint com a 

referents per altres. Però els museus també generen valor econòmic a través del 

lloguer d’espais amb prestigi, la compra a proveïdors – entre ells empreses locals i 

del barri -,  l’impacte de la despesa dels visitants en l’entorn dels museus i l’atracció 

de turistes a la ciutat de Barcelona.

El museu comparteix  

informació amb altres 

museus”

 

El museu ha estat 

generador d’activitats 

que després  

s’han replicat.“

 

El museu és un  

dinamitzador econòmic 

sobretot per a petites i  

mitjanes empreses.”

És un al·licient per  

visitar Barcelona.” 
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Resultats globals
del valor generat

El Valor Social Integrat (VSI) consta de dos components: el valor social de l’activitat 

econòmica i el valor social específic. El primer fa referència al valor social que 

generen els museus amb la realització de la seva activitat econòmica (contractació 

de personal, compra a proveïdors, pagament d’impostos, etc.). El segon, el valor 

social específic, és el valor del conjunt de variables identificades pels grups 

d’interès i fa referència a la missió dels museus (artística, cultural, patrimonial, 

educativa, social, etc.). 

Valor social 

de l’activitat 

econòmica

Valor social generat per l’activitat 

econòmica dels museus Articket 

Bcn i distribuït als grups d’interès 

amb els que mantenen relacions  

de mercat.

Valor social

integrat

Valor social generat per  

al conjunt dels grups d’interès  

dels museus Articket Bcn.

Valor social  

específic

 

Monetització del valor social  

associat a la missió dels museus 

Articket Bcn i distribuït als grups 

d’interès al marge del mercat.

46.113.225€ 
2019

203.080.652€ 
2019

156.967.427€ 
2019
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Valor generat  
per als diferents 
grups d’interès

El grup d’interès que rep més valor és el grup de ciutadania – es tracta del valor 

públic creat pels museus a través de la conservació del patrimoni i del coneixement 

associat (col·leccions, documentació, edificis) i la seva interpretació i divulgació. En 

segon lloc es beneficien els visitants als museus, que reben el valor de l’experiència 

i l’aprenentatge vinculats a la visita presencial i les opcions d’accés gratuït o reduït. 

Ciutadania

82.425.527 € 
2019

Visitants

54.885.962 € 
2019

Institucions  

i empreses

17.331.032 € 
2019

Persones  

empleades 

12.431.685 € 
2019

Administracions 

Públiques

13.187.419 € 
2019

Públics  

específics

7.344.313 € 
2019
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Retorn  
a la societat

A banda dels resultats del valor social generat en termes 

absoluts, és interessant considerar el retorn a la societat que 

fan els museus de l’Articket Bcn a partir dels seus ingressos. 

Es poden analitzar diferents ràtios de retorn: el retorn a les 

administracions públiques (retorn derivat dels ingressos 

impositius directes i indirectes de l’activitat econòmica dels 

museus), el retorn econòmic (retorn derivat del valor social de 

l’activitat econòmica generat), retorn social (retorn derivat del 

valor social específic generat) i retorn social integrat (retorn 

derivat del VSI generat). L’any 2019 per cada euro d’ingressos 

es van generar 3,61 € de Valor Social Integrat - és a dir, el 

pressupost dels museus es va transformar en més de tres 

vegades de valor social creat-.

2019

1 €
d’ingressos 
dels museus 
Articket Bcn

Retorn social integrat 

Retorn social

 

Retorn econòmic

 

Retorn a les  

administracions públiques

3,61 €

2,79 €

0,82 €

0,23 €



Càlcul del valor social 
generat pels museus  
de l’Articket Bcn

14

Retorn del
finançament  
públic

També es interessant relacionar els resultats del càlcul amb 

el finançament públic aportat als museus de l’Articket Bcn i 

calcular-ne els diferents retorns. Així, per cada euro rebut en 

forma de subvenció pública l’any 2019, es van retornar 6,38 € 

a diferents grups d’interès de la societat. 

2019

1 €
de finançament 
públic dels museus 
Articket Bcn

Retorn social integrat 

Retorn social

 

Retorn econòmic

 

Retorn a les  

administracions públiques

6,38 €

4,93 €

1,45 €

0,41 €
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Conclusions
El càlcul del Valor Social Integrat (VSI) dels museus de l’Articket Bcn ha permès estimar el valor 

tangible i intangible creat per a tots els grups d’interès afectats per la seva activitat. D’una banda, 

s’han identificat d’una manera sistemàtica les dimensions o variables de valor percebudes com 

a rellevants per aquests grups d’interès, i d’altra banda s’han traduït en unitats monetàries per 

facilitar la comprensió de l’aportació que fan els museus a la societat.

Tot i que es tracta d’una primera aproximació basada en supòsits i aproximacions prudents i 

amb dades incompletes (veure Annex), els resultats del càlcul del VSI porten a unes conclusions 

interessants. Malgrat l’important valor econòmic generat pels museus, l’any 2019 el valor social 

específic va superar àmpliament el valor social generat per l’activitat econòmica. Si expressem 

aquest valor generat com a taxa de retorn sobre el pressupost total gestionat pels museus, el retorn 

a la societat va ser de 3,61 € l’any 2019.

El sistema de comptabilitat social resultant del projecte pot ser parcialment extrapolat a 

altres centres d’art i cultura i convertir-se en una eina útil per visibilitzar l’aportació d’aquestes 

institucions a la societat i incrementar el coneixement sobre les seves múltiples funcions culturals, 

patrimonials, educatives, científiques, de inclusió, etc. En definitiva, el procés de mesurament del 

valor social proporciona una manera d’atendre les demandes creixents de transparència i facilita el 

compromís amb els grups d’interès sobre com aquestes institucions contribueixen als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
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Annex:
Supòsits  
i limitacions   
del càlcul  
realitzat

Per tal d’oferir una estimació prudent del valor social generat pels museus de l’Articket Bcn, els 

supòsits presos i les proxies elegides han estat, generalment, conservadors. En alguns casos, no ha 

estat possible recollir dades (de tots els museus) per a quantificar els indicadors definits; en altres 

casos, la informació registrada pels museus no era homogènia i, per tant, no ha permès mesurar 

la variable de valor en qüestió. Concretament, per manca de dades no s’han pogut incloure en el 

càlcul els valors equivalents a les següent variables:

— Beneficis (avantatges) per als “Amics” de la institució

— Satisfacció de les persones empleades de treballar en el sector cultural

— Satisfacció i gaudi personal vinculat al treball en el museu/centre

— Orgull de contribuir a la missió del museu/centre

— Intercanvi i relacions amb altres persones de dintre i fora del museu/centre

— Beneficis socials de les persones empleades

— Col·laboració i co-producció d’exposicions amb altres institucions

— Ser referència per a altres institucions

— Impuls per millorar les condicions laborals en els contractes amb proveïdors

Resulta molt complex valorar la tasca de preservació del patrimoni que fan els museus. Per fer 

l’estimació del valor social generat durant l’any, ens hem basat en les valoracions monetàries 

disponibles dels edificis i col·leccions dels museus de l’Articket Bcn (generalment parcials, i en 

aquest sentit estimacions a la baixa) i hem considerat un índex anual de revaloració d’art de la 

literatura acadèmica.
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Resum

Retorn sobre  
ingressos

Retorn sobre  
finançament 

públic

203.080.652 € 3,61 € 6,38 €   Valor Social Integrat (VSI)

156.967.427 € 2,79 € 4,93 €   Valor social específic

46.113.225 € 0,82 € 1,45 €   Valor social de l’activitat econòmica

13.187.419 € 0,23 € 0,41 €   Retorn econòmic a les AP

2019
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Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona


