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INTRODUCCIÓ

L’atractiu dels centres de producció està documentat a Europa des del segle xvi: les 
cerveseres i destil·leries o les mines, entre d’altres, han estat un punt d’interès per 
als forans que, encuriosits per entendre la transformació de la matèria primera en 
producte acabat, visitaven espais fabrils, fins llavors actius.

Tanmateix, no serà fins entrat el segle xx que es porti a terme la transició de la visita 
a l’espai museístic de recreació d’una realitat industrial ja passada, la qual corres-
pon, en molts casos, a la història viscuda per la societat de l’entorn. L’Ironbridge 
Gorge Museum serà el primer museu industrial d’Europa l’any 1967 i, a partir dels 
primers ecomuseus francesos com a espais d’integració de patrimoni material i 
immaterial, la seva evolució la marcarà la incorporació dels equipaments productius 
que formen part del mateix discurs, amb els quals es crearan xarxes territorials que 
expliquen el passat patrimonial i productiu. 

Altrament, a Catalunya la industrialització formava part de la quotidianitat ja durant 
el segle xix. No fou fins a l’any 1979 que es va recuperar la idea d’un  museu de la 
ciència i de la tècnica que, si bé havia estat previst per la Generalitat republicana, 
no s’havia arribat a materialitzar. Constituida l’Associació del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya per part de l’Associació d’En-
ginyers Industrials de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat es 
feu càrrec del projecte i l’any 1983 adquirí per a aquest fi el Vapor Aymerich, Amat 
i Jover de Terrassa, que hauria de ser el futur espai museístic. El recinte s’obrí al 
públic poc després però no seria fins a la publicació de la Llei de museus de l’any 
1990 que es constituiria el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya com 
a museu nacional. Amb la finalització de les obres de remodelació de l’antic espai 
fabril, l’any 1996, s’inauguraren les primeres mostres públiques. 

La concepció vigent sobre què és el patrimoni industrial no només es remet als 
llocs productius, sinó que també inclou tots aquells elements que, al seu moment, 
formaven part del conjunt industrial, tant els vinculats al procés fabril, els magat-
zems o les instal·lacions auxiliars, com els relacionats amb els seus protagonistes, 
els habitatges d’obrers i patrons, i els espais comunitaris, escoles o ateneus, entre 
d’altres. 
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6

Altrament, perquè el relat sobre patrimoni industrial sigui contextualitzable li cal 
vincular els edificis i immobles amb la part moble, maquinària, productes i ob-
jectes relacionats, però també necessita afegir allò immaterial, el que forma part 
de la interacció social i que identifica el canvi de vida i costums que significà la 
industrialització. En aquest sentit, els museus de temàtica tècnica i de patrimoni 
industrial s’entenen únicament si al discurs referent a la fàbrica s’hi inclou el relat de 
la societat que les impulsava i les explotava, la vida al seu voltant i les expressions 
del seu impacte.

La rellevància del patrimoni industrial en el territori i la importància de la història de la 
producció en la identitat pròpia són una part preeminent dels continguts del mNAC-
TEC: la seva conservació, la investigació i la seva difusió són tasques inalienables 
per a un museu que, com a equipament nacional específic del passat industrial, la 
ciència i la tècnica, és la institució capdavantera del país.



1. L’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA 
AL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE 
LA TÈCNICA DE CATALUNYA
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1. L’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA AL MUSEU DE LA 
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

En compliment de la normativa vigent,1 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA) ha de centrar la seva missió a desenvolupar l’activitat cultural, col·laborar 
en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística, intervenir en 
la política de suport a la creació artística i cultural i de promoció d’aquesta creació, 
i organitzar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments.

Fer una avaluació estratègica, com a expressió de l’auditoria cultural, implica el 
seguiment i la valoració de l’aplicació pràctica de les polítiques culturals que, defi-
nides per les administracions públiques, es desenvolupen a través d’institucions a 
les quals es fa un encàrrec concret. 

Així mateix, es conforma com l’instrument que, en referència a les organitzacions 
objecte d’anàlisi, verifica la correcció de la proposta d’activitats i de la seva execució 
envers els objectius proposats i el sistema d’avaluació que s’hagi establert per fer-ne 
el seguiment, amb la finalitat central que les seves conclusions vehiculin les decisi-
ons precises per a assolir una major quota de rellevància en els objectius, d’eficàcia 
en la seva consecució i d’eficiència en l’ús apropiat dels recursos disponibles. 

El CoNCA ha desenvolupat un model metodològic propi per a aplicar a l’anàlisi dels 
equipaments culturals 2 que centra el seu estudi en els aspectes següents: 
• L’acompliment dels objectius culturals i estratègics que la missió i l’interès públic 

determinin.
• La gestió de les activitats i l’aprofitament econòmic que es deriva del finança-

ment públic.
• L’oferta de continguts i l’adequació al pla estratègic o programa corresponent.
• L’estimació de l’impacte social i cultural de les accions i estratègies dutes a 

terme.

1 Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Llei 11/2011, de 29 de desembre, de rees-
tructuració del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa.

2 CoNCA (2014). Avaluació estratègica. Model teòric i aplicació. Informes CoNCA, 7, Barcelona [edició digital].
 http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/pub_avaluacio_estrategica_model_teoric
 CoNCA (2015). Avaluació estratègica per als equipaments culturals. Guia d’aplicació, Barcelona [edició digital].
 http://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/pub_avaluacio_estrategica_equipaments
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10

Definit el marc o context d’avaluació, les fases que articulen el desenvolupament de 
la metodologia són les següents: 
 a) La sistematització de la informació, on s’inclouen els processos per a la 

seva obtenció i verificació.
 b) La parametrització de la informació sistematitzada, en la qual es relacionen 

els processos vinculats a la descripció de l’ens avaluat i a la interpretació de 
les dades prèviament obtingudes.

 c) L’avaluació dels resultats i interpretacions, on consta el grau d’assoliment 
dels objectius estratègics de l’entitat avaluada, així com les conclusions que 
s’extreuen de la parametrització prèvia. 

 d) La fase de millora contínua a partir del seguiment de les ineficiències detec-
tades i de les recomanacions efectuades.

Amb l’esquema esmentat, es defineix un diagrama d’interacció entre els processos 
que intervenen en el model d’avaluació estratègica (figura 1). L’avaluació estratègica 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) s’ha estructurat 
seguint aquesta metodologia. 
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Figura 1.
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1.1. MARC AVALUADOR I FONTS D’INFORMACIÓ 

1. Ens o personalitats 
jurídiques avaluades

Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (equipament sense personalitat 
jurídica pròpia adscrit a l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural)

2. Àrees avaluades

Totes       
Parcial      

Àrees operatives del 
Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya

Definir quines: 

3. Període avaluat Exercicis 2015, 2016 i 2017

4. Operativa de l’avaluació

Calendari d’intervenció
Obertura del projecte: 26/03/2017. 
Inici d’intervenció: 01/10/2018. 
Tancament darrera versió: 25/01/2019.

Metodologia:
 Avaluació estratègica 
 Avaluació ex ante 
 Altres models  

Definiu: 

Seus afectes

Seu central de Terrassa (Vapor Aymerich, 
Amat i Jover), seu d’Esparraguera 
(Museu de la Colònia Sedó), seu de 
Ripoll (Farga Palau) i seu de Castellar 
de n’Hug (Museu del Ciment Asland)

Interlocutors tècnics (avaluat) Jaume Perarnau

Tècnics avaluadors (CoNCA) Jordi Auladell

Fonts d’informació 

Per dur a terme el recull de dades que possibilita l’avaluació s’han emprat fonts 
d’informació d’origen intern i les obtingudes externament.

Les fonts d’informació d’origen intern es corresponen amb el recull d’aquelles da-
des facilitades directament per l’ens avaluat o les que comunica per canals propis, 
i han estat les següents: 
• Fitxes d’avaluació: fitxes estandarditzades definides pel CoNCA i que l’ens ava-

luat omple amb la informació sol·licitada. Fonamentalment de caràcter quantita-
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tiu, les dades requerides es troben agrupades en apartats temàtics directament 
vinculats als eixos transversals que articulen l’avaluació.

• Documentació específica: cessió, per part del mateix museu i de l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural, de normatives vigents, informes d’activitats, informes 
d’organització interna, memòries econòmiques, procediments i dossiers diver-
sos vinculats a la gestió dels anys corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017.

• Treball de camp: s’ha procedit a la recollida directa d’informació a partir de reu-
nions i trobades amb els interlocutors designats pel mNACTEC i la visita tècnica 
de les instal·lacions.3

• Altrament, s’ha procedit al buidatge d’informació del web, xarxes socials i pu-
blicacions emeses per la institució avaluada, on apareixen referències i notícies 
d’interès per al projecte.

Les fonts d’informació d’origen extern han estat múltiples i es centren en la recerca 
de dades ampliatives o d’interès. Són les obtingudes per la recerca principalment 
hemerogràfica, amb un recull ampli de les notícies aparegudes als mitjans d’infor-
mació generals i a les publicacions i mitjans del sector cultural, i la bibliogràfica.4

Les estadístiques, taules i gràfiques que apareixen en l’avaluació s’han obtingut a 
partir de les fonts esmentades i són d’elaboració pròpia, excepte quan s’indica el 
contrari. 

3 Es van fer les reunions i les trobades següents:
• Una d’inicial destinada a la presentació del projecte d’avaluació el 26/03/2018, a la qual van assistir per part del Museu 

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, J. Boya, director general de Patrimoni Cultural i J. Perarnau, director; per part 
del CoNCA, C. Duarte, president; J. Torrent, cap d’Administració i coordinador general, i J. Auladell, tècnic avaluador.

• Una reunió el 25/10/2018, a la qual van assistir, per part del mNACTEC, J. Perarnau, director; per part del CoNCA, S. 
Muñoz d’Imbert, directora, J. Auladell, tècnic avaluador, i G. Sallés, consultora externa.

• Una visita a les instal·lacions de la seu d’Esparreguera el 03/12/2018, a la qual van assistir per part del mNACTEC, J. 
Vilanova, tècnic, i X. Granel, tècnic, i, per part del CoNCA, M. Gisbert, membre del Plenari, i J. Auladell, tècnic avaluador.

• Una reunió el 10/12/2018, a la qual van assistir, per part del mNACTEC, J. Perarnau, director; per part del CoNCA, M. 
Gisbert, membre del Plenari, J. Auladell, tècnic avaluador, i G. Sallés, consultora externa. Amb posterioritat a la reunió 
es procedí a la visita de la seu de Terrassa, amb J. Vilanova, tècnic del mNACTEC.

• Una reunió i una visita el 18/12/2018 a les instal·lacions del Museu Molí Paperer de Capellades, museu secció del 
mNACTEC, amb la participació de la directora de l’equipament, V. Rabal, i, per part del CoNCA, M. Gisbert, membre 
del Plenari, i J. Auladell, tècnic avaluador.  

• Una reunió i una visita el 23/01/2019, , a la qual van assistir, per part del mNACTEC, J. Perarnau, director, E. Palau i E. 
Ripollès, tècniques; per part del CoNCA, G. Carbonell, tècnica, i J. Auladell, tècnic avaluador.

4 L’origen i les citacions de les dades d’obtenció externa es descriuen en el capítol Referències bibliogràfiques i documen-
tació.
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2. DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ 
PER EIXOS TRANSVERSALS

2.1. GOVERNANÇA I COORDINACIÓ INSTITUCIONAL

L’eix de Governança i Coordinació Institucional és transversal i es subdivideix en els 
apartats següents que es troben vinculats temàticament:  

– Governança: marc jurídic que articula el govern, la gestió i l’activitat de l’ens.
– Planificació estratègica i operativa: documents i plans relatius a la visió i la 

missió, així com a la seva conversió en objectius.
– Coordinació: relacions i contacte amb altres institucions.

a) Governança
• El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) està declarat 

museu nacional per la Llei 17/1990, de museus. La compra per part de la Gene-
ralitat de Catalunya de la fàbrica Aymerich, Amat i Jover de Terrassa va possibi-
litar obrir una primera part del museu al públic l’any 1984, si bé la restauració de 
la nau principal no culminà fins al 1996.

• Durant el període avaluat, a banda de la seu central de Terrassa (el Vallès Occi-
dental), el mNACTEC disposa de tres seus pròpies més:
– El Museu de la Colònia Sedó, a Esparreguera (el Baix Llobregat).
– La Farga Palau, a Ripoll (el Ripollès).
– El Museu del Ciment Asland, a Castellar de n’Hug (el Berguedà). 

• El mNACTEC és participat en un 100% per la Generalitat de Catalunya.
• En l’actualitat, el mNACTEC està adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni Cul-

tural (ACdPC), entitat de dret públic dependent del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, creada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, amb la voluntat de centralitzar la gestió administrativa de 
diversos museus i monuments de titularitat pública.5 L’ACdPC va iniciar l’activitat 
l’1 de gener de 2014, després de l’aprovació dels seus estatuts, el 23 de juliol 
de 2013. 

5 A més del mNACTEC, l’ACdPC gestiona el Museu d’Arqueologia de Catalunya i la seva xarxa territorial, el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Centre de Restauració de Béns 
Mobles i fins a trenta vuit monuments més del país a la data de l’informe.
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• En aquest sentit, el mNACTEC no disposa de personalitat jurídica pròpia des de 
l’any 2014. Aquest fet implica que el seu patrimoni i estructura formin part dels 
balanços de l’ACdPC, així com que, a l’efecte de gestió, sigui un centre de cost 
de l’entitat titular.

• El mNACTEC té per missió mostrar permanentment la implantació i l’evolució 
dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, molt 
especialment, la seva implicació i incidència social. 

• L’equipament, per tant, es centra en la innovació, el progrés tecnològic i social 
i el discurs patrimonial global i transversal, a fi de permetre l’accés a la cultura 
i al coneixement com a eina de cohesió social, la descentralització i l’equilibri i 
la dinamització territorial. En aquest sentit, la seva visió és exercir com a refe-
rent nacional i internacional i com a xarxa patrimonial modèlica, la qual permeti 
configurar una col·lecció nacional de ciència i tecnologia, una marca museística 
pròpia i un discurs de caràcter identitari i nacional.

• Els objectius preferents del mNACTEC són:
Incrementar, documentar, conservar, gestionar i donar a conèixer amb cura i 

eficàcia la col·lecció nacional de patrimoni científic, tècnic i industrial. 
– Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni científic, tècnic i industrial 

català i la història de la industrialització a Catalunya, tant a escala nacional 
com internacional.

– Vincular aquest patrimoni de la societat industrial al patrimoni de la pròpia 
societat contemporània catalana que el crea, l’utilitza, el conserva i el difon 
com a element propi i identitari.

– Ser l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de la tecnologia 
catalanes.

– Ser, juntament amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimo-
nials, el referent nacional i internacional del patrimoni i la museografia de la 
societat industrial contemporània.

• El marc legal de regulació de l’activitat, estructura i governança del museu s’es-
tableix en la legislació i normativa següents:
– Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
– Decret 150/1991, d’1 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Museu de 

la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
– Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament de la Llei 17/1990, de 2 

de novembre.
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– Decret 80/1992, de 23 de març, de modificació del Decret 150/1991, pel qual 
s’aproven s’aproven els Estatuts del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya.

– Decret 85/1998, de 31 de març, d’aprovació del Reglament del Sistema del  
mNACTEC.

– Decret 192/2008, de 30 de setembre, de modificació dels Estatuts del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 150/1991, d’1 
de juliol, i dels Estatuts de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia, aprovats 
pel Decret 294/2003, de 2 de desembre. (DOGC núm. 5229). 

– Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural (DOGC núm. 6425). 

– Llei de contractes del sector públic, el text refós de la qual ha estat aprovat pel 
RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

– Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques.

– Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon 
govern.

– Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

– Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social.

– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
– Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública. 

Òrgans de govern
• En virtut de la norma que regeix l’equipament, el Consell Rector del mNACTEC 

és el principal òrgan de govern del museu. 
• Es determina que el Consell Rector ha d’estar compost per un total de dotze 

membres:
– La Presidència: correspon al director o directora de l’Agència.
– La Vicepresidència: correspon al director o directora del museu nacional.
– Les vocalies: corresponen a un representant de cadascun dels ajuntaments 

dels municipis on el museu mantingui seus o seccions, fins a un màxim de 
quatre persones representants dels sectors professionals, acadèmics i univer-
sitaris relacionats amb la temàtica del museu.
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• El nomenament dels membres del Consell Rector correspon al conseller o a la 
consellera competent en matèria de cultura, a proposta del Consell d’Adminis-
tració de l’Agència i un cop s’hagi escoltat la Junta de Museus. 

• Altrament, el Consell Rector té les funcions següents:
– Exercir l’alta representació del museu i supervisar-ne l’activitat.
– Elevar a la Direcció de l’Agència el pressupost del museu i la seva liquidació, 

a proposta del director o directora de l’equipament.
– Elevar al Consell d’Administració el pla anual d’actuació del museu, a propos-

ta del director o directora de l’equipament.
– Definir l’estratègia de la millora del fons del museu i dels seus equipaments.
– Proposar els preus i els horaris dels equipaments de què disposa el museu.
– Dirigir l’actuació del director o directora del museu.

• La dependència del museu a l’ACdPC implica que la seva governança estigui 
vinculada als òrgans de govern de l’Agència; específicament, com a òrgan més 
elevat,  al Consell d’Administració de l’ACdPC.

• El Consell d’Administració de l’ACdPC és l’òrgan superior col·legiat de govern, 
direcció i control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Els membres   del   
Consell   d’Administració  de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural són els 
següents: 
– El president o presidenta: el conseller o la consellera del Departament de 

Cultura 
– El vicepresident o vicepresidenta: el director o directora general competent en 

matèria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el director de 
l’Agència

– Nou vocals. 
– El secretari o secretària és designat a proposta del president o presidenta. 
– El  president  o  presidenta  del  Consell  d’Administració  de  l’Agència  Cata-

lana del  Patrimoni  Cultural  és  el  conseller  o  consellera del  departament  
competent en matèria de cultura. 

– El  vicepresident  o  vicepresidenta  del  Consell  d’Administració  de  l’Agència 
Catalana  del  Patrimoni  Cultural  és  la  persona  titular de  la  unitat  compe-
tent  en matèria  de  patrimoni  cultural,  llevat  que  aquesta  persona  sigui  
el  director  o directora  de  l’Agència.  En  aquest  cas  el  vicepresident  o  
vicepresidenta  és  el secretari o secretària general del departament compe-
tent en matèria de cultura.
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• El  conseller  o  consellera  del  departament  competent  en  matèria  de  cultura 
nomena  els  vocals  del  Consell  d’Administració  de  l’Agència  Catalana  del 
Patrimoni  Cultural,  amb  la  distribució  següent:  quatre  en  representació  de  
diversos   departaments   de   la   Generalitat,   dos   en   representació   de   les 
organitzacions  associatives  d’ens  locals  i  tres  en representació  dels  sectors 
professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural.

• El Consell d’Administració de l’ACdPC té les facultants més àmplies amb relació 
al govern, la direcció i el control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.  

• Corresponen al Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural les funcions següents: 
– Aprovar    l’avantprojecte    de    programa    d’actuació, d’inversions    i   de 

finançament, i el pressupost d’explotació i de capital. 
– Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Agència i el departament 

competent en matèria de cultura, així com la seva actualització. 
– Aprovar els comptes anuals i la liquidació final  dels pressupostos de l’exercici 

i la memòria d’activitats. 
– Nomenar  els  directors  dels  equipaments  gestionats  per  l’Agència  que  no 

tinguin  la  categoria  de  museus  nacionals  i  elevar  la proposta  de  nome-
nament dels  directors  dels  museus  nacionals,  una  vegada  aprovada,  al  
conseller  o consellera  del  departament  competent  en matèria  de cultura, 
a  proposta  de  la Junta  de  Museus  de  Catalunya,  presentada  per  l’òrgan  
de  govern  del  museu nacional o per l’òrgan de selecció determinat pel 
concurs públic corresponent. 

– Supervisar la gestió del director o directora. 
– Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal. 
– Autoritzar la constitució d’òrgans, organismes o  entitats de caràcter públic o 

privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica, o autoritzar que l’Agència 
hi participi. 

– Les altres que li atorguin els estatuts.
• Durant el període avaluat (anys 2015-2017) no s’ha implementat el Consell Rec-

tor i, per tant, les funcions descrites a la norma són assumides provisionalment 
pels òrgans de direcció vigents i pel Consell d’Administració de l’ACdPC.
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Òrgans de direcció 6

• La Direcció del mNACTEC recau en el càrrec del director del Museu. Aquest és 
nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de cultura. 
Correspon al Consell d’Administració elevar la proposta de nomenament del 
seu director o directora, un cop aprovada, a la persona titular del departament 
competent en matèria de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Catalu-
nya, presentada pel Consell Rector del museu nacional o per l’òrgan de selec-
ció determinat pel concurs públic corresponent amb criteris de professionalitat, 
transparència, mèrits i capacitat.     

• Les funcions del Director del Museu són les següents: 
– Tenir la representació de l’equipament cultural i, amb les limitacions que es 

determinin pel reglament de funcionament i règim intern, subscriure en el seu 
nom els convenis i contractes necessaris per a les finalitats de l’equipament i 
ordenar les despeses i els pagaments.

– Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i hu-
mans, així com els programes de conservació, documentació, difusió i recer-
ca.

– Elevar a la direcció de l’Agència, d’acord amb la proposta de l’òrgan de selec-
ció corresponent, la designació dels responsables de les seus territorials del 
seu equipament, i dirigir-ne les funcions.

– Preparar el pla anual d’activitats del seu equipament.
– Elaborar els projectes d’actualització i millora dels fons del seu equipament i 

de les seves instal·lacions.
– Proposar l’adquisició d’elements i d’objectes culturals d’interès i gestionar 

els fons i col·leccions del seu equipament, sens perjudici dels requisits legals 
vigents.

– Les altres atribucions que li siguin encomanades pel Consell d’Administració, 
per la seva presidència, per la seva direcció o, en el cas dels museus nacio-
nals, pel Consell Rector corresponent.

• Els directors o directores dels equipaments no poden subscriure contractes 
de contingut patrimonial, autoritzar concessions administratives, contractar 
personal ni assumir qualsevol tipus de despesa de personal. Tampoc poden 

6 Fins el moment de la integració del museu en l’ACdPC, el primer de gener de 2014, es disposava de la figura d’Adminis-
trador, amb tasques de gestió administrativa i organització de personal.
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comprometre despeses superiors al pressupost vigent de l’equipament, adquirir 
compromisos de despesa sense la confirmació prèvia de l’ingrés ni comprome-
tre despesa en exercicis futurs.

• L’actual director del mNACTEC és el Sr. Jaume Perarnau i Llorens que va ser 
escollit mitjançant concurs públic el 14/07/2014. El seu contracte finalitza el mes 
de juliol de 2019.7

• La dependència del mNACTEC respecte de l’ACdPC pressuposa la seva inclu-
sió en l’estructura centralitzada de l’entitat. La relació és directa en les àrees no 
referents als continguts, especialment en la gestió administrativa, l’econòmica, 
pressupostària i tresorera, la contractació i la gestió de personal. 

b) Planificació estratègica i operativa
• En el període d’avaluació, el mNACTEC ha expressat les seves estratègies d’ac-

tuació a curt termini mitjançant els anomenats Plans d’Acció 2015 i 2017, en els 
quals s’expressen les línies estratègiques i programàtiques (objectius estratè-
gics) i els objectius prioritaris i complementaris (objectius operatius), així com les 
accions vinculades.

• En el Pla d’Acció 2015 les línies estratègiques són les següents:
– Continuar l’augment de públics (fins a 130.000 l’any 2018).
– Continuar l’augment d’ingressos i l’autofinançament (fins al 25% l’any 2018).
– Retornar l’ús social del patrimoni en un museu del segle XXI que reflecteixi els 

canvis socials.
– Singularitzar el discurs en béns mobles (objectes), béns immobles (edificis) i 

béns intangibles (paisatge, elements, etc.).
– Establir una col·lecció nacional de patrimoni científic, tècnic i industrial.
– Consolidar i millorar la gestió de les accions conjuntes de la Xarxa Territorial.
– Esdevenir un referent social en la cultura material i immaterial.
– Ofertar exposicions, activitats i experiències innovadores.
– Planificar i proposar alternatives a la problemàtica de la manca imminent de 

recursos humans.
– Mantenir i incentivar la presència i el prestigi internacional del mNACTEC.
– Situar la industrialització i la història científica i tècnica del país com a referent 

identitari nacional, fomentar la idea de comunitat i l’intercanvi de coneixement.

7 A la data de revisió del present informe (gener de 2019) no es disposa de cap notícia respecte de la provisió del primer 
executiu de l’equipament.
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• En el Pla d’Acció 2017 les línies programàtiques són les següents:
– En referència a la col·lecció nacional de patrimoni científic, tècnic i industrial, 

desenvolujpar i incentivar el Pla de Col·leccions, catalogar i difondre els objec-
tes i col·leccions singulars, especialitzar la conservació i la restauració, ampliar 
a noves col·leccions, difondre el Centre de Documentació i participar en el Pla 
Nacional de Fotografia.

– En referència al patrimoni global de la societat industrial, impulsar el projecte 
Un museu al carrer, procedir a l’inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya, 
vincular l’activitat a les arts creatives i posicionar-se envers el retorn social.

– En referència a l’optimització de l’atenció al públic, implementar un pla de 
manteniment i millores, desenvolupar noves actuacions de comunicació i difu-
sió, aplicar metodologies transmèdia i de participació social, realitzar estudis 
continuats de valoració qualitativa, 

– En referència a l’actualització del discurs museològic i patrimonial, programar 
la renovació d’exposicions (2017-2020), obrir l’espai Els tresors del museu, 
incidir en la relació entre ciència, tecnologia i societat, i en la innovació i em-
presa (Made in Catalonia).

– En referència al posicionament acadèmic i a la recerca, impulsar activitats i 
projectes de prestigi internacional, crear un grup de recerca consolidat i una 
càtedra d’estudis i impulsar la Revista del Patrimoni de la Societat Industrial.

– En referència a la Xarxa Temàtica del Sistema Territorial, renovar la imatge cor-
porativa, millorar la gestió i l’oferta de serveis a les seus i optimitzar el volum i 
la incidència de les accions conjuntes.

– En referència a les activitats d’incidència i vinculació social, crear l’espai Petit-
Lab 0-6, ampliar l’oferta a nous segments de públics, endegar un programa 
de voluntariat i actualitzar els Amics del mNACTEC.

• Altrament, les accions del mNACTEC resten vinculades a la planificació estratè-
gica dels ens que el regeixen. 

• En referència a l’ACdPC, en el Pla d’Acció 2015 es detallen diverses estratègies 
i actuacions que afecten a l’ens i els seus centres gestors, entre els quals hi ha el 
mNACTEC, i on s’inclou el Pla d’Acció de l’equipament. Les línies estratègiques 
del document s’agrupen en quatre blocs:
– Impulsar el sector del patrimoni cultural nacional, on s’esmenta específica-

ment l’impuls de les xarxes nacionals temàtiques que depenen de museus 
propis.
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– Incrementar l’ús social del patrimoni.
– Incrementar els recursos destinats al patrimoni cultural i millorar-ne la gestió.
– Impulsar la conservació del patrimoni i la recerca.

• En l’àmbit departamental, i durant el període avaluat, ha estat vigent el Pla de 
Museus 2015-2025. Les línies estratègiques d’aquest Pla es concreten, en el 
cas del mNACTEC, en els objectius preferents següents: 
– Incrementar, documentar, conservar, gestionar i donar a conèixer amb cura i 

eficàcia la col·lecció nacional de patrimoni científic, tècnic i  industrial. 
– Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni científic, tècnic i industrial 

català i la història de la industrialització a Catalunya, tant a escala nacional 
com internacional.

– Vincular aquest patrimoni de la societat industrial al patrimoni de la mateixa 
societat contemporània catalana que el crea, l’utilitza, el conserva i el difon 
com a element propi i identitari.

– Ser l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de la tecnologia 
catalanes.

– Juntament amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimonials, 
ser el referent nacional i internacional del patrimoni i la museografia de la 
societat industrial contemporània.

Planificació estratègica en exercicis posteriors
• Tot i restar fora del període d’avaluació, a partir de l’any 2018 entrà en vigor el Pla 

de Museus 2030, el document que es considera marc i base per a la renovació 
de la Llei de Museus. El Pla es desplega mitjançant actuacions quadriennals, 
amb una planificació d’actuacions per al període 2018-2021 amb 31 objectius 
específics i 67 actuacions. 

• De les afectacions al mNACTEC esmentades pel Pla de Museus 2030, tenen un 
interès específic les següents:
– L’any 2030 hi ha d’haver quatre únics museus nacionals: els equipaments ja 

existents Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC); el Museu Nacional d’Histò-
ria i Arqueologia de Catalunya, producte de la fusió del Museu d’Arqueologia 
i de l’actual Museu d’Història de Catalunya, i el Museu Nacional de Ciències 
Naturals de Catalunya, a partir de l’actual Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona.
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– Tots els museus nacionals tindran un projecte museològic i una orientació 
estratègica pròpia.

– Per desenvolupar les seves activitats, els museus nacionals disposaran d’im-
portants equips humans especialitzats, tant en la gestió de col·leccions, com 
en la difusió i la relació amb la comunitat, i treballaran transversalment per tenir 
una visió global del museu.

– Pel que fa a la governança, els museus nacionals estaran gestionats per un 
òrgan superior col·legiat liderat per les administracions titulars, amb represen-
tació de sectors professionals i acadèmics i d’altres sectors culturals, educa-
tius, etc., amb interessos en matèria museística.

– Els museus nacionals seran capçalera de les xarxes que, per temàtica, els 
corresponen; en el cas del mNACTEC, el Sistema Territorial de museus de la 
ciència i de la tècnica de Catalunya. 

– Els museus nacionals assoliran una projecció internacional, d’acord amb el 
rol que en aquest sentit els assigna el Sistema de Museus de Catalunya. 
Projectaran el patrimoni català i ajudaran els altres museus del país a accedir 
a l’escena mundial i, consegüentment, a estar connectats amb les tendències 
més actuals en la seva disciplina.

• En referència al Pla d’actuacions 2018-2021, s’estipula que per a reforçar els 
museus nacionals existents cal que es compleixi el següent:
– Tots els museus nacionals han d’assolir la plena autonomia administrativa 

durant aquest període.
– Han de disposar d’un contracte programa aprovat en què constin les ac-

tuacions per a quatre anys i els compromisos de finançament de les parts, 
incloent-hi les previsions d’inversió, els resultats esperats i les mesures cor-
rectores, si aquests no es compleixen.

– El contracte programa és una eina bàsica per a acordar les actuacions dels 
museus i els recursos disponibles a mitjà termini. És un acord entre els titulars 
dels museus i la seva organització, i aporta un marc d’estabilitat i de confian-
ça entre les parts. Esdevé també una garantia d’autonomia més gran per al 
museu ja que li permet desplegar les seves pròpies estratègies d’actuació, a 
partir del marc general acordat. 

– En aquest quadrienni s’elaboraran els contractes programa del MNAC i del 
MNACTEC, i s’iniciaran els del Museu de les Ciències Naturals de Catalunya i 
el del futur Museu Nacional d’Història i Arqueologia de Catalunya.
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c) Coordinació institucional
• En funció de la composició de la participació accionarial del mNACTEC, es de-

senvolupen els vincles de coordinació institucional íntegrament amb la Gene-
ralitat de Catalunya, a través de l’entitat de dret públic de la qual forma part, 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

• El Decret 48/2009, de 24 de març determinava en l’article 8 que la relació entre 
l’Administració de la  Generalitat i els equipaments singulars seria mitjançant un 
contracte programa. El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 
expressa la voluntat de dotar el sistema cultural català de l’estructura pròpia d’un 
estat i propiciar un increment del consum cultural català. En aquest sentit, en els 
tres exercicis avaluats han estat vigents els contractes programa referents a 2014 
i el període 2015-2016, i que regulen l’aportació econòmica d’aquesta adminis-
tració pública al mNACTEC. Tanmateix, no hi ha vigent cap contracte programa. 

• En referència als convenis signats, la major part d’aquests es centren en grans 
institucions culturals i entitats de tipus sectorial. Els més destacats per exercicis 
han estat els següents:
– Es determina que els museus nacionals seran capçalera de les xarxes que, 

per temàtica, els corresponen, de manera que el mNACTEC ho és per al  
Sistema Territorial de museus de la ciència i de la tècnica de Catalunya.

– El Museu també pertany a les principals xarxes internacionals patrimonials i 
de museus de ciència, tecnologia, indústria i innovació, com ara el TICCIH 
(The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), 
l’ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums), l’ERIH 
(European Route of Industrial Heritage) i l’AMCCTE (Asociación de Museos y 
Centros de Ciencia y Técnica de España). 

– Programa “Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu” amb l’Institut Nicolau Co-
pèrnic de Terrassa

d) Bones pràctiques 
• El mNACTEC mostra en el seu web un apartat de responsabilitat social corpora-

tiva. Aquest document indica la voluntat de contribuir activament al canvi social 
i a la construcció d’una societat més justa, mitjançant actuacions en els àmbits 
econòmic, social, de governança i mediambiental. Les accions es concreten en 
els apartats següents:
– Bon govern: implementació d’un codi ètic i de conducta; implantació del codi 

deontològic de l’ICOM per als museus.
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– Drets humans: adhesió al Pacte Mundial de Drets Humans, definició de pro-
tocol i seguiment d’accessos gratuïts.

– Pràctiques laborals: prevenció de l’accidentabilitat laboral.
– Medi ambient: obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental (amb la 

col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya); obtenció del distintiu “Compromís per la sostenibilitat Biosphere 2017” 
per a garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics; objectiu envers el 
balanç energètic; programa de mobilitat; programa de reducció de residus.

– Participació i comunitat: implementació d’un protocol de queixes, reclamaci-
ons i suggeriments; control de dades personals.

• L’octubre de l’any 2017 una consultoria externa especialitzada portà a terme 
un estudi diagnòstic en responsabilitat social corporativa al mNACTEC. Dels 
resultats, amb vuitanta propostes de millora, en destaquen els següents:
– Es valora positivament el funcionament d’un consell rector per a validar les 

iniciatives d’RSC i implicar tota la plantilla en el seu funcionament.
– Manquen valors de treball posats en comú amb els treballadors de l’equipa-

ment. En aquest sentit es proposa definir el Codi de Conducta propi.
– Cal incorporar mecanismes de participació interna que afectin el govern i la 

presa de decisions, així com la resta de stakeholders que conformen els grups 
d’interès al voltant del museu.

– S’han d’establir indicadors d’RSC i el seu manteniment.
– Cal efectura una avaluació contínua en relació amb els drets humans i les 

relacions laborals: definició de protocols generalitzats de relació interna (diàleg 
social, formació, seguretat, bones pràctiques contractuals) i externa (stake-
holders), col·laboració amb associacions d’integració de grups vulnerables, 
compres responsables, millora de l’accessibilitat física, etc.

– Cal incidir en les actuacions mediambientals: control de residus, de despesa 
energètica i balanç neutre d’emissions i redacció d’una memòria periòdica de 
sostenibilitat que mesuri i minimitzi la petjada ecològica de l’equipament.

– Es demana la implantació d’un codi de bones pràctiques, a partir del Codi de-
ontològic de l’ICOM, en el sentit d’ampliar la transparència i evitar pràctiques 
fraudulentes o col·lusòries amb l’interès públic general. 

• Altrament, l’estudi diagnòstic en RSC assenyala les amenaces següents:
– Hi ha una manca de control efectiu sobre les activitats de l’Associació d’Amics 

del Museu, entitat que realitza activitats en nom del museu i que, per tant, 
interactua amb el seu públic i n’és la imatge.
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– La resta dels museus de la xarxa no participen directament en el model d’RSC 
i, per tant, les seves activitats poden no alinear-se amb els objectius del  
mNACTEC.

– La dependència de governança limita l’adopció de mesures pròpies d’RSC.

Transparència institucional
• Tant el mNACTEC com l’ACdPC es regeixen d’acord amb la Llei catalana 

19/2014, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

• El web propi del mNACTEC disposa d’un apartat dedicat a la transparència. La 
informació que recull és la següent:
– Organització: equip humà i les àrees funcionals, organismes dels quals forma 

part, descripció del Consell Rector com a principal òrgan de govern, des-
cripció de l’ACdPC com a entitat a la qual el museu és adscrit; dades gene-
rals referents a l’historial de directors i administradors, d’antics treballadors i 
d’empreses concessionàries.

– Informació administrativa: on es troba el formulari d’accés a la informació 
pública, el pressupost de l’any 2018, la informació relativa als preus públics, 
als contractes i concursos i als convenis.

– Recursos humans: retribucions dels directius, el conveni únic vigent, convo-
catòries de personal i el contacte amb la interlocució pública de l’equipament.

– Plans d’actuació i indicadors: pla d’actuació 2018, memòries (exercicis 2015, 
2016 i 2017) i estudis d’impacte econòmic (2014, 2015, 2017).

– Informació sobre el registre administratiu del museu.
• La informació relativa a la transparència es troba relacionada en el web de 

l’ACdPC i correspon a la totalitat de l’ens. Per a la consulta d’informació diversa 
de caràcter institucional o genèrica, el web vehicula la consulta directament al 
portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Altrament, en refe-
rència a la informació interna de l’entitat, en el seu web hi ha un espai específic 
sobre transparència amb els apartats següents:
– Organització: organigrama, Línies d’actuació, Pla d’acció 2015.
– Normativa: Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts 

de l’ACdPC; Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departa-
ment de Cultura;  Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 
304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura;  Llei 
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11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agili-
tar l’activitat administrativa ; Decret de nomenament del director de l’ACdPC.

– Alts càrrecs  i directius: retribucions, indemnitzacions i dietes (des de l’any 
2015 no es perceben drets d’assistència a òrgans col.legiats); retribucions del 
personal directiu; agenda del director ACdPC; codi conducta agents, obse-
quis i viatges.

– Empleats públics: empleats públics; conveni col.lectiu; personal estructural 
2016 i 2017; personal conjuntural 2016 i 2017; efectius gener 2016 i 2017; 
retribucions anuals personal 2015 i 2016; cost anual de les hores sindicals 
2015 i 2016.

– Gestió econòmica, comptable i pressupostària: pressupost 2017; pressupost 
2015; Decret 252/2015 de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2015; informe de Auditoria 2014; informe de Auditoria 2015.

– Patrimoni: gestió Patrimonial, inventari de béns immobles, inventari de béns 
mobles.

– Enquesta de satisfacció: enquesta satisfacció 2016.
– Contractació Pública: perfil del contractant, registre públic de contractes.
– Convenis: convenis.
– Dret a accés a la informació pública: formulari.

Valoracions a l’eix «Governança i coordinació institucional»

• El mNACTEC és museu nacional des de l’any 1990, amb la mateixa conside-
ració que el MNAC i, segons el Pla de Museus 2030, els futurs Museu Nacional 
d’Història i Arqueologia de Catalunya i Museu Nacional de Ciències Naturals de 
Catalunya.

• A partir de la implementació de l’ACdPC com a ens centralitzador de la gestió 
administrativa de museus de l’àmbit patrimonial i dels monuments dependents 
de la Generalitat de Catalunya, el mNACTEC va perdre la personalitat jurídica 
pròpia i va restar adscrit a l’ens de nova creació.

• En paral·lel, el mateix Pla de Museus 2030, document estratègic que ha de con-
vertir-se en norma a partir d’una nova legislació de museus, determina de forma 
inequívoca que en el quadrienni 2018-2021 (Pla d’actuacions 2018-2021) els 
museus nacionals han d’assolir plena autonomia administrativa i disposar d’un 
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contracte programa propi que vinculi les seves estratègies, objectius i actuaci-
ons vinculades a la política cultural del Departament de Cultura. 8

• La voluntat d’unificar administrativament la gestió ha comportat, com a conse-
qüència secundària, una limitació de l’autonomia de l’ens, principalment finance-
ra i en l’apartat de presa de decisions.

• Els continguts, activitats i inversions del museu es troben vinculats a la dispo-
nibilitat i el repartiment que guia la cobertura de necessitats de l’ACdPC envers 
els equipaments i monuments que gestiona, circumstància que difereix de la 
relació directa amb la conselleria, que és la situació en la qual es troba l’altre mu-
seu nacional ja existent i qualsevol altra entitat amb personalitat jurídica pròpia 
adscrita al Departament de Cultura. En el mateix sentit, la manca d’identificació 
fiscal singular fa el museu copartícip de les accions que es desenvolupen des de 
l’Agència i la resta de centres gestors i de continguts que agrupa.9  

• L’òrgan estatutari de govern màxim del museu, el Consell Rector, no existeix, 
els seus membres no han estat nomenats ni tampoc convocats i, alhora, resta 
pendent d’actualització respecte a temes de paritat i d’organització, així com 
de les tasques que li foren assignades.10 Les seves funcions són bàsiques per 
al funcionament orgànic i operatiu del mNACTEC i, en el període avaluat, han 
estat assumides per defecte per la Direcció o pel Consell d’Administració de 
l’ACdPC. El seguiment tècnic i de continguts, la ratificació o revisió de decisions 
de la direcció, l’aprovació de convenis, acords, modificacions o ampliacions de 
la Xarxa Territorial, entre d’altres iniciatives i accions, no tenen el control col·legiat 
previst normativament i, amb aquesta disfunció, es perd el poder de decisió, el 
seguiment periòdic i el coneixement directe necessari per a la gestió més adient 
del museu. 

• En el trienni 2015-2017 no ha estat vigent cap contracte programa que vinculi 
activitat i finançament. Tot i que el Pla de Museus 2030 ho determina, tampoc ha 
estat prevista aquesta vinculació estratègica per a exercicis posteriors. L’equipa-
ment ha definit plans d’acció per a evidenciar de forma anual els seus objectius i 

8 L’altre museu nacional amb personalitat jurídica, el MNAC, és un consorci de diverses administracions. Entre els ens amb 
participació exclusiva de la Generalitat de perfil cultural o social, ens com la Biblioteca de Catalunya o l’Institut Català 
de les Dones són entitats autònomes administratives, ens sotmesos a dret públic; altres, com el TNC, són societats 
mercantils, o entitats de dret públic, com el propi CoNCA, sotmesos a ordenament jurídic privat.

9 Des del museu es fa esment a la petició de subvencions europees, que pot implicar la duplicació de l’organisme  
sol·licitant i, per extensió, la competència amb la resta d’unitats de l’Agència.

10 El director de l’equipament informa que s’ha sol·licitat la restitució i la necessitat de l’òrgan de govern mitjançant informes 
tècnics diversos.
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les actuacions per a portar-los a terme i l’ACdPC, per la seva part, inclou accions 
comunes al museu en la seva planificació estratègica a curt termini. 11

• La implementació d’un programa de responsabilitat social corporativa (RSC) 
implica l’assumpció de directives qualitatives vinculades a la comunicació i a la 
relació interna i externa, a l’impacte mediambiental i energètic i al codi de bones 
pràctiques institucional. La dependència en la governança del museu i l’hete-
rogeneïtat en la titularitat dels museus de la xarxa no fan possible a la pràctica 
diverses de les mesures que suposa l’RSC. 

2.2. ECONOMIA, FINANÇAMENT I GESTIÓ DE LA DESPESA 

Aquest eix transversal es subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Finançament públic: aportacions econòmiques de les administracions públi-
ques.

– Situació patrimonial: imatge patrimonial de l’ens. 
– Mecenatge i autofinançament: recursos obtinguts per l’activitat o pel suport 

de tercers no vinculats institucionalment a l’equipament.
– Gestió de la despesa: detall i característiques de l’aplicació dels recursos.

a) Finançament públic 
• Els ingressos totals del mNACTEC van ser de 2,68 milions d’euros el 2015, de 

3,1 milions d’euros el 2016 i de 2,95 milions d’euros el 2017, fet que suposa que 
en el hi ha hagut un increment dels ingressos totals proper al 10 % al llarg del 
període avaluat.

• El museu, adscrit a una entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya, 
rep la totalitat de les aportacions públiques de l’Administració catalana, tot i que 
pot rebre determinades subvencions puntuals a l’activitat d’altres institucions. 

• La transferència de la Generalitat, vinculada a través de l’ACdPC, ha suposat 
entre el 93,52 % (2015) i el 92,02 % (2016) dels ingressos del museu. 

• El muntant d’aportacions públiques corrents que ha rebut l’entitat ha oscil·lat 
entre 2,26 milions d’euros l’any 2015, 2,73 milions d’euros el 2016 i 2,63 milions 

11 L’equipament informa que en propers exercicis hi ha prevista la redacció d’un pla estratègic promogut des de l’ACdPC.
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d’euros el 2017, amb un increment del 16,2 % al llarg del període. Han suposat 
entre el 90 % (2015) i el 96,7 % (2017) de les transferències de la Generalitat.

• Les aportacions de capital, destinades a cobrir la inversió han estat de 252.113 
euros l’any 2015, 176.403 euros el 2016 i de 89.142 euros el 2017, amb un 
decreixement del 64,6 % al llarg del període.

• En referència a l’aportació pública individualitzada, en relació amb els totals 
d’usuaris de l’equipament i els visitants del museu, la ràtio es va incrementar del 
2016 al 2015 per a disminuir el 2017 a valors inferiors al primer exercici avaluat, 
bàsicament pel creixement de públics en el 2017: per usuari, els valors han 
estat de 14,06 euros (2015), 15,94 euros (2016) i 12 euros (2017); per visitants 
dels espais d’exposició, les ràtios han estat de 24,08 euros (2015), 27,56 euros 
(2016) i 21,02 euros (2017).  

• En relació amb el període avaluat, el museu va encarregar dos informes externs 
per a quantificar l’impacte econòmic a l’entorn del mateix museu i de la xarxa 
territorial vinculada. 12

• L’informe presentat l’any 2017, que analitza dades del període 2015-2016, 
quantifica l’impacte econòmic de sis museus secció (el Museu Molí Paperer de 
Capellades, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museu del Suro 
de Palafrugell, el Museu de les Mines de Cercs, l’Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries i el Museu Industrial del Ter). Segons l’estudi, l’activitat econòmica 
produïda pels equipaments és de 4,5 - 5,1 milions d’euros, amb un valor afegit 
de 2,2 – 2,8 milions d’euros i aquests generen un volum de 67-112 llocs de 
treball. A més del resultat conjunt, l’informe aporta les dades individualitzades 
per museu.

• Com a continuació de l’estudi anterior, l’any 2018 es presentà un nou informe 
referent al 2017, on es determina que els museus del Sistema Territorial del Mu-
seu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) han generat 
2,14 euros per cada euro d’aportació pública l’any 2017, que es reflecteixen en 
despesa d’hosteleria (49%), transport (42%) i comerç (9%). L’impacte laboral 
correspondria a 254 llocs de treball.

12 La metodologia dels informes es basa en la diferenciació d’efectes i l’aplicació d’un factor de conversió, de tipus estadís-
tic i sectorial (taula input-output de l’economia catalana 2011), per a quantificar l’activitat generada en termes de renda i 
ocupació.

 Estudi de l’impacte econòmic dels museus-secció del sistema territorial del mNACTEC (2017). [Informe inèdit]. Barcelona: 
ESADE – Grup de Gestió Turística (GRUGET).

 Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del mNACTEC (2018). [Informe inèdit]. Barcelona: 
ESADE – Grup de Gestió Turística (GRUGET).
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Indicadors 2015 2016 2017

1 Total d’ingressos
% diferència respecte del 2015

2.688.042 € 3.108.895 €
15,7 %

2.953.718 €
9,9 %

5 % aportacions 
públiques

Ingressos 
d’aportacions 
públiques / 
Ingressos totals

93,52 % 93,62 % 92,02 %

125 Aportació pública 
per usuari 

Aportacions públiques 
/ Nre. usuaris 14,06 € 15,94 € 12,00 €

125b
Aportació pública 
per visitants 
d’exposicions

Aportacions 
públiques ordinàries 
/ Nre. visitants

24,08 € 27,56 € 21,02 €

Taula d’aportacions provinents de les administracions públiques

2015 2016 2017 % variació 
2015-2017

Import total d’ingressos 
d’aportacions públiques 2.513.921 € 100% 2.910.686 € 100% 2.718.131 € 100% 8,1%

Generalitat 
de Catalunya

corrents 2.261.808 € 90,0% 2.734.283 € 93,9% 2.628.989 € 96,7% 16,2%

capital 252.113 € 10,0% 176.403 € 6,1% 89.142 € 3,3% -64,6%

Evolució gràfica de les aportacions públiques al mNACTEC

201720162015
 Transferències corrents    Transferències de capital

2.261.808

252.113

2.734.283

176.403

2.268.989

89.142
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Naturalesa de l’origen i proporció dels ingressos del mNACTEC

201720162015

93,52%

6,5%

93,6%

5,6%
0,8%

92,0%

7,7%
0,2%

 Aportacions públiques    Ingressos d’activitats    Patrocini i mecenatge

b) Situació patrimonial 
• Com a àrea de l’ACdPC, el museu s’hi troba integrat de manera econòmica, 

financera, pressupostària i patrimonial. En aquest sentit, consolida ingressos, 
pagaments a tercers, possibles endeutaments i necessitats tresoreres a la gestió 
de la institució en la qual s’inclou i, amb la consideració de centre gestor per a 
despeses operatives, no és possible diferenciar la informació referent a inversi-
ons i patrimoni.

• El mNACTEC és hereu d’un valor patrimonial consolidat previ a la integració a 
l’Agència l’any 2014 que es relacionà a l’acte de liquidació de l’ens autònom 
Museu de la Ciència i de la tècnica de Catalunya. Els imports corresponents a 
immobilitzat divers del museu (immoble, instal·lacions, col·lecció, etc.) s’afegei-
xen al muntant global de l’entitat i a les inversions posteriors.

• De les inversions que es poden atribuir al pressupost del mNACTEC, destaquen 
l’adquisició de peces històriques, imports corresponents a la compra d’objectes 
i materials per al fons, i el cost proporcional de les obres realitzades al magatzem 
ubicat a Cervera, on es diposita part de la col·lecció moble dels museus i els 
monuments gestionats per l’Agència. 

• En referència a la compra de fons, els imports són en funció de l’oportunitat de 
compra de béns museïtzables. Amb un valor proper als 20.000 mil euros durant 
els anys 2015 i 2017, el 2016 es duplicà la inversió. Aquests recursos provenen 
del pressupost propi assignat al museu i responen a una política d’aquisicions 
planificada i estratègica.

• Pel que fa a les obres realitzades en el magatzem general, les xifres corresponen 
exclusivament a la relació entre ocupació amb materials del museu i inversió total 
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en l’immoble. Altrament, la periodització de la inversió és descendent en relació 
amb l’acabament de les obres.

• En l’apartat d’altres inversions, on es comptabilitzen, entre d’altres, reformes a 
instal·lacions en els immobles del museu, hi ha un increment del 42,10 % en el 
període 2015-2017. Segons informacions internes, aquest creixement no cor-
respon a inversions noves o extraordinàries, sinó que són part de les partides del 
pressupost anual corrent que s’han destinat a aquests fins. 

Naturalesa d’inversions durant el període d’avaluació.

Conceptes d'inversió 2015 2016 2017 variació % 
2015-2017

Adquisició de 
peces històriques
% dif.respecte 2015

 19.935 € 7,91%  41.612 € 23,59%
108,74%

 19.955 €
 

22,39%
-52,05%

0,10%

obres magatz.cervera
% dif.respecte 2015

 187.444 € 74,35%  36.665 € 20,78%
-80,44%

 5.620 € 6,30%
-84,67%

-97,00%

altres inversions
% dif.respecte 2015

 44.734 € 17,74%  98.126 € 55,63%
119,35%

 63.567 € 71,31%
-35,22%

42,10%

Total inversió 
anualitzada 252.113 100% 176.403 100% 89.142 100% -64,64%

c) Mecenatge i autofinançament
• Les principals fonts d’ingressos propis generats pel mNACTEC són les següents:

– Els ingressos per activitats, amb la venda d’entrades i els drets de matrícula.
– Els ajuts de tercers a projectes.
– El lloguer d’espais.
– Les vendes de publicacions i de marxandatge.
– Els cànons del restaurant, la botiga i els serveis educatius.
– Altres ingressos diversos.

• Amb els ingressos generats, l’autofinançament del mNACTEC també inclou els 
ingressos per patrocini i mecenatge.

• L’autofinançament del museu va significar el 6,5 % (2015), el 6,4 % (2016) i el 8 
% (2017). El desglossament d’aquest muntant mostra que els ingressos gene-
rats l’any 2015 van ser també el 6,5 %, el 5,6 % el 2016 i el 7,7 % el 2017. Per 
la seva part, el patrocini es va situar sempre en valors per sota de l’1 %. 

• Del conjunt d’ingressos propis del mNACTEC, els ingressos per activitats supo-
sen valors del 100 % o propers els anys 2015 i 2017. Només el 2016 el patrocini 
arribà al 12,6 % del total d’ingressos propis. 
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• Els ingressos propis s’han incrementat exercici rere exercici durant el període 
d’avaluació: en valors absoluts 64.466 euros més, xifra que representa un 35,3 
% d’increment l’any 2017 respecte del 2015.

• L’evolució de les partides corresponents als ingressos generats ha estat la se-
güent:
– La venda d’entrades és sempre la partida principal dels ingressos generats, 

amb una proporció sempre superior al 50 % que, l’any 2017 assoleix el 64 % 
del total. El seu creixement durant el període ha estat del 47 %, amb prop de 
48.000 euros més entre el primer i l’últim any avaluat. 

– L’obtenció de subvencions a l’activitat procedents d’altres administracions 
públiques són puntuals i estan vinculades a projectes concrets. Es van acon-
seguir 44.510 euros el 2015 provinents d’ajuts comunitaris i 9.000 euros el 
2017 d’una subvenció de l’Administració general de l’Estat.

– Els ingressos vinculats a l’explotació dels espais (lloguer d’espais per actes, 
cànon dels serveis educatius, cànon del restaurant i botiga) han duplicat o, 
fins i tot, quadruplicat el rendiment durant els anys avaluats. En la mateixa 
proporció s’han incrementat les vendes de publicacions i marxandatge.   

• En referència als ingressos per entrades, així com a la resta d’ingressos propis 
que obté el museu, es centralitzen tresorerament en el compte de l’ACdPC.

• Els patrocinis van ser inexistents el 2015, i el 2016 i 2017 suposaren un 0,8 % 
i un 0,24 %. La naturalesa no estable de la partida es deu al fet que correspon 
a patrocinis per a projectes o per a activitats concretes. Així doncs, el 2016 van 
significar 25.000 euros  i el 2017 un total de 7.000 euros.

Indicadors 2015 2016 2017

2 % autofinançament Ingressos propis / 
Ingressos totals 4,82 % 5,57 % 7,43 %

3 % mecenatge 
i patrocini 

Ingressos mecen.i 
patrocini / 
Ingressos totals

0 % 0,80 % 0,24 %

4 % ingressos 
d’activitats

Ingressos d’activitats 
/ Ingressos totals 3,85 % 3,54 % 5,14 %

83 % ingressos 
per entrades

Ingressos taquillatge 
/ Ingressos totals 3,78 % 3,53 % 5,11 %
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Taula de desglossament d’ingressos propis 

2015 2016 2017
Variació 
% 2015-

2017

Total d’ingressos 
propis
% diferència 
respecte del 2015

 174.121 €
 

100%  198.210 € 100%
13,83%

 235.587 €
 

100%
35,30%

Ingressos generats  174.121 € 100,00%  173.210 € 87,39%  228.587 € 97,03% 31,28%

Ingressos per activitats  103.388 € 59,38%  110.140 € 55,57%  151.915 € 64,48% 46,94%

Venda d'entrades  101.556 € 58,32%  109.605 € 55,30%  150.920 € 64,06% 48,61%

Drets de matrícula  1.832 € 1,05%  535 € 0,27%  995 € 0,42% -45,69%

Ajuts aconseguits 
per a projectes  44.510 € 25,56%  -   € -  9.000 € 3,82% -79,78%

Subvencions UE  44.510 € 25,56%  -   € -  - - -

Subvencions Estat  -   € -  -   € -  9.000 € 3,82% -

Lloguer d'espais  1.899 € 1,09%  2.050 € 1,03%  8.999 € 3,82% 373,88%

Vendes publicacions 
i marxandatge  3.911 € 2,25%  34.479 € 17,40%  18.694 € 7,94% 377,99%

Botiga  654 € 0,38%  509 € 0,26%  1.890 € 0,80% 188,99%

Cànon serveis educatius  7.076 € 4,06%  10.654 € 5,38%  21.937 € 9,31% 210,02%

Cànon restaurant  11.683 € 6,71%  10.607 € 5,35%  12.417 € 5,27% 6,28%

Altres ingresoss diversos  1.000 € 0,57%  4.771 € 2,41%  3.735 € 1,59% 273,50%

Patrocini i mecenatge  -   € 0,00%  25.000 € 12,61%  7.000 € 2,97%

Evolució gràfica interanual dels ingressos propis i dels de mecenatge i patrocini

 Venda d’entrades    Ajuts aconseguits per projectes    Lloguer d’espais
 Vendes publ. i marxandatge    Cànon serveis educatius    Cànon restaurant

201720162015
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80.000 €

100.000 €
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d) Gestió de la despesa13   
• La despesa total del mNACTEC es caracteritza per un creixement en el període 

avaluat, amb un muntant de 2,3 M d’euros el 2015, 2,7 M d’euros el 2016 i 2,6 
M d’euros el 2017. El vèrtex de despesa en l’any 2016, que afecta la tendència 
de bona part dels indicadors, prové tant de la despesa estructural, especialment 
de la despesa de personal, com de la despesa directa, on hi ha creixements 
específics dels costos en exposicions i activitats i dels transports vinculats. 

• La despesa del mNACTEC en els tres exercicis d’avaluació mostra uns costos 
d’estructura que es situen entre 1,86 milions d’euros el 2015, 1,97 milions el 
2016 i els 2,02 milions el 2017;, per tant, s’ha produït un increment del 8,8 %. 
Percentualment, els costos d’estructura representen el 82,2 % (2015), el 74 % 
(2016) i el 78,3 % (2017) del total de les despeses. 

• El coeficient d’estructura mostra la relació entre despesa estructural i despesa 
directa o d’activitats. Durant els exercicis avaluats no es segueix una evolució 
lineal, ja que una despesa molt important en transport i trasllat d’operacions en 
el 2017 desvirtua el muntant dels costos directes respecte de la resta d’anys. 
Altrament, s’evidencia un decrement de l’índex al llarg del període d’estudi (d’un 
índex de 4,61 el 2015 a un de 3,62 l’any 2017) motivat per un creixement de la 
despesa directa en proporció superior a l’augment de la despesa estructural. 

• Les partides que més contribueixen a les despeses d’estructura són les referents 
al personal, amb un 32 % del total de la despesa l’any 2017, i el manteniment i 
subministraments, amb un 22,6 % el mateix any.

• Respecte de la despesa de personal, aquesta mostra un creixement l’any 2017 
respecte el 2015 del 6,2 %. Cal destacar que tota la despesa de personal s’im-
puta a la partida de costos d’estructura.

• Pel que fa a les despeses de manteniment i subministrament, aquestes han 
augmentat un 20,7 %  en el període estudiat. Es tracta d’una partida costosa i 
que no para de créixer; l’any 2017 va assolir 585.000 euros.

• Les despeses de vigilància i neteja, que es troben externalitzades, són també 
partides que han sofert lleugers increments en valors absoluts, però no en per-
centuals. Entre ambdues representen prop d’un 17 % del total de la despesa 
(any 2017).

13 En les xifres de despesa del MNACTEC es repercuteix de forma ponderada la càrrega d’estructura dels serveis centrals 
de l’ACdPC, d’acord als càlculs del propi ens.
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• La partida Publicitat i Comunicació corporativa, inclosa també en els costos 
d’estructura, s’ha vist reduïda. Es denota una millora en el seu rendiment ja que 
s’han obtingut més ingressos propis, amb menys inversió publicitària: el 2015 
es van obtenir 1,81 euros per cada unitat monetària dedicada a la promoció del 
museu i l’any 2017, 2,72 euros.  

• La despesa directa, amb un total de 559.226 euros el 2017, ha augmentat un 
39 % respecte del 2015. Cal destacar que el 2016 va tenir encara un increment 
més important, any en què va assolir 691.943 euros, a causa de la despesa 
destacada en transport i trasllat d’exposicions. Aquesta despesa directa, que 
representa entre el 18 i el 22 % del total de despeses de l’entitat, té com a 
partida d’import més elevat la corresponent a les exposicions i activitats, que es 
xifra en 325.771 euros (any 2017) i que suposa el 12,6 % de la despesa total en 
el darrer any avaluat.

• La següent partida amb més import és la referent als treballs tècnics, que tam-
poc ha estat estable en el període estudiat, ja que ha passat de 203.000 euros 
el 2015 a 131.848 euros durant el 2016 i a 165.000 euros el 2017. Tanmateix, hi 
ha hagut un decrement al llarg del període d’estudi del 18,7 %.

• Cal destacar que fins a l’any 2017 no apareixen reflectides les despeses relatives 
a les publicacions (55.254 euros).

• En relació amb l’índex d’eficiència de les activitats, que relacionaria els ingressos 
i les despeses d’aquest concepte, les ràtios anualitzades impliquen un valor lleu-
ment creixent per al 2017. Si la unitat indica equilibri entre ingrés i despesa, l’indi-
cador assenyala que el marge brut relatiu a l’activitat triplica els ingressos vinculats. 

• Els costos individualitzats per usuari 14 presenten les característiques següents: 
– El cost total per usuari ha disminuït: ha passat de 12,65 euros / usuari (any 

2015) a 11,39 euros / usuari (any 2017), un decrement del 10 %. 
– El cost d’estructura per usuari ha disminuït: ha passat de 10,4 euros / usuari 

(any 2015) a 8,93 euros / usuari (any 2017), un decrement del 14,1 %.
– El cost de personal per usuari ha disminuït: ha passat de 4,3 euros / usuari 

(any 2015) a 3,6 euros / usuari (any 2017), un decrement del 16,3 %.
– El cost d’activitat per usuari ha augmentat: ha passat de 2,3 euros / usuari 

(any 2015) a 2,5 euros / usuari (any 2017), un increment del 9,3 %.

14 Es refereixen a la quantitat que cada usuari dels serveis del mNACTEC li costa a l’equipament, i és fruit de dividir cada 
gènere de despesa entre el nombre d’usos que ha comptabilitzat el museu.
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Indicadors 2015 2016 2017

6 Coeficient 
d’estructura

Despesa d’estructura 
/ Despesa directa 4,61 2,85 3,62

11 Cost total per usuari Despesa total / 
Nre. usuaris 12,65 € 14,57 € 11,39 €

12 Cost d’estructura 
per usuari 

Despesa d’estructura 
/ Nre. d’usuaris  10,40 € 10,78 € 8,93 €

13 Cost de personal 
per usuari 

Despesa de personal 
/ Nre. d’usuaris 4,31 € 4,56 € 3,61 €

14 Índex d’eficiència 
d'activitats

Ing.total d'activitats 
/ Despeses totals 
d'activitats

0,28 0,23 0,31

15 % despesa 
d'activitats

Despesa activitats 
/ Desp.total 17,83 % 26 % 21,66 %

18 Cost d’activitats 
per usuari 

Despesa d’activitats 
/ Nre. d’usuaris 2,26 € 3,79 € 2,47 €

94

Despesa 
d’estructura 
excepte personal 
% diferència 
respecte del 2015

1.088.030 € 1.137.265 €
4,5 %

1.203.725 €
10,6 %

127
Índex de rendiment 
de la despesa 
publicitària

Ingressos propis / 
Despesa publicitat 1,81 2,34 2,72
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Taula de desglossament de despeses.

2015 2016 2017 Variació % 
2015-2017

Import total 
de la despesa 
% dif. respecte 
del 2015

2.261.586 € 100% 2.661.157 € 100%
17,67% 2.581.423 € 100%

14,14%

Despesa 
d’estructura 1.858.455 € 82,17% 1.969.215 € 74,00% 2.022.197 € 78,34% 8,81%

Personal  770.424 € 34,07%  831.950 € 31,26%  818.472 € 31,71% 6,24%

Gestió i 
administració  18.437 € 0,82%  15.804 € 0,59%  17.811 € 0,69% -3,40%

Manteniment 
i subminist.  484.375 € 21,42%  549.432 € 20,65%  584.853 € 22,66% 20,74%

Publicitat i 
comun.corp.  96.209 € 4,25%  73.925 € 2,78%  84.097 € 3,26% -12,59%

Tributs  12 € 0,00%  - -  - - -

Neteja  176.644 € 7,81%  190.121 € 7,14%  195.384 € 7,57% 10,61%

Vigilància  238.278 € 10,54%  238.315 € 8,96%  240.929 € 9,33% 1,11%

Lloguer 
magatzem 
Cervera

 74.076 € 3,28%  69.668 € 2,62%  80.651 € 3,12% 8,88%

Despesa 
directa 
(activitats)

403.131 € 17,83% 691.942 € 26,00% 559.226 € 24,73% 38,72%

Exposicions 
i activitats  172.876 € 7,64%  343.634 € 12,91%  325.771 € 12,62% 88,44%

Treballs tècnics  203.079 € 8,98%  131.848 € 4,95%  165.094 € 6,40% -18,70%

Transports i 
trasllat expos.  27.176 € 1,20%  216.460 € 8,13%  13.107 € 0,51% -51,77%

Edició 
publicacions  - -  - -  55.254 € 2,14% -
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Evolució gràfica interanual de les despeses principals del mNACTEC.

 Personal    Manteniment i subministraments 
 Publicitat i comunicació    Neteja    Vigilància 

 Lloguer magatzem    Exposicions i activitats    Treballs tècnics

201720162015

700.000 €

900.000 €

500.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

800.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0

Valoracions a l’eix «Economia, finançament i gestió de la despesa»

En referència al finançament públic
• Els ingressos totals de l’entitat han crescut un 10 % durant el període avaluat. 

D’aquests, més del 90 % dels ingressos del mNACTEC provenen de finança-
ment públic, en concret de la Generalitat de Catalunya que assumeix la totalitat 
de l’aportació.

• El muntant de les transferències públiques ha augmentat un 8,1 % (període 
2015-2017). Altrament, aquest creixement no ha incrementat la ràtio individualit-
zada d’aportació per usuari per l’alça del nombre d’usuaris de l’equipament en 
proporció superior. En aquest sentit, a una despesa més elevada, major rendibi-
litat i impacte en la ciutadania.

• La proporció de transferències corrents respecte de les de capital ha anat en 
augment en els tres anys avaluats. Aquest fet és conseqüència de la disminució 
en la inversió del magatzem de Cervera o de la part d’aquesta obra que assu-
meix el museu.  

En referència al patrimoni 
• No existeix un balanç propi de l’equipament, ja que està integrat en la valoració 

patrimonial de l’ACdPC. En aquest sentit, no es troben diferenciats els valors 
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dels béns mobles i immobles que, amb anterioritat a la integració en l’Agència 
formaven part del patrimoni del museu i que foren descrits a l’acta de liquidació 
de l’ens autònom anterior.

• La situació esmentada implica que una part de l’inventari estigui sense valorar 
i que únicament estiguin diferenciades diverses partides d’inversió des de l’any 
2014, any d’integració del mNACTEC i l’ACdPC.

• Les tres partides d’inversió vinculades al museu corresponen a l’adquisició de 
fons per a la col·lecció, que es manté al voltant de 20.000 euros anuals, les 
obres al magatzem de Cervera i a altres inversions, on cal incloure instal·lacions 
diverses i mobiliari.

• Les característiques immobles de les seus corresponen a construccions de cai-
re patrimonial, de grans dimensions importants i  un manteniment estructural 
molt elevat que penalitza els pressupostos anuals. La necessitat de reformes al 
Museu de la Col·lònia Sedó o les instal·lacions precises per actualitzar i condici-
onar els espais del Vapor Aymerich, Amat i Jover, entre d’altres actuacions, no 
s’han reflectit com a inversions en el trienni avaluat i no s’ha implementat una 
planificació d’usos que determini i perioditzi els requeriments infraestructurals de 
l’equipament

Ingressos i despeses
• La singularitat institucional del mNACTEC, centre gestor de l’ACdPC, implica que 

es cobreixi amb fons públics la proporció majoritària de les despeses generades. 
Aquest fet ha comportat que la puja del cost general del museu, en activitats o 
estructura, no s’hagi pogut cobrir únicament amb l’augment dels ingressos pro-
pis i, a la pràctica, s’ha compensat amb l’increment de les aportacions corrents, 
que han experimentat un creixement de més del 16 % durant el període.  

• L’autofinançament suposa un màxim del 8 % (any 2017) respecte del total d’in-
gressos de l’equipament, si bé la tendència ha estat creixent en el període ava-
luat. 

• El coeficient estructural mostra una estructura de perfil públic, en què el cost de 
l’organització és molt superior a la despesa variable. Amb un format de servei 
públic, on l’aportació de l’Administració serveix per a cobrir els serveis que es 
consideren d’interès comunitari i no necessàriament rendibles, la relació entre 
despeses directes d’activitat i els ingressos vinculats és deficitària, si bé hi ha 
una tendència a minorar aquesta diferència.
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• A efectes operatius, a més dels procediments derivats de la centralització admi-
nistrativa, la dependència orgànica respecte de l’ACdPC implica que el museu 
té autononomia parcial en la decisió de despesa sobre la seva pròpia dotació 
pressupostària. Tot i ser partides assignades al museu, l’Agència assumeix la 
decisió sobre les dotacions per a la subcontractació de serveis externalitzats 
(neteja, seguretat, manteniment), que forma part de paquets que agrupen les 
unitats diverses i es centralitzen en l’ens. Respecte de les inversions en infraes-
tructura, previstes en el pla d’inversions propi, són articulades per l’ACdPC en 
dependència de la disponibilitat general.15

• Altrament, els ingressos del museu no reverteixen de forma directa en l’activitat 
de l’equipament i, com els altres conceptes econòmics, es centralitzen en la 
unitat comuna de gestió. 

• En dos dels exercicis d’estudi s’han rebut determinades subvencions finalistes 
de la Unió Europea o de l’Administració General de l’Estat, que es registren com 
a ingressos propis de l’activitat. És evident que la recurrència d’aquesta font 
d’ingressos per projecte permetria cofinançar iniciatives noves o ja existents, 
diversificar el risc i ampliar també els ingressos totals. Tanmateix, cal disposar 
de la capacitat i dels mitjans que possibilitin la gestió administrativa de sol·licitud 
d’aquests ajuts: disponibilitat de recursos humans per al seguiment i recerca 
de línies de finançament, contactes internacionals per a l’articulació de partners 
en projectes comunitaris 16 i una identificació fiscal pròpia que individualitzi les 
iniciatives del museu amb independència de la resta de l’ACdPC.

• Conjuntament amb les subvencions a projectes, en els exercicis avaluats s’ha 
produït la col·laboració econòmica de tercers, singularment en el patrocini per 
part d’empreses a exposicions temporals o activitats vinculades. Per incremen-
tar els ingressos per la via del patrocini i mecenatge són també necessàries 
actuacions de comunicació i seguiment.

• La millora dels costos unitaris, tot i el creixement de la despesa, s’explica per 
l’increment d’usuaris entre 2015 i 2017.17

• En referència a la resta d’ingressos propis, han augmentat any rere any en els 
tres exercicis estudiats i apunten a una tendència al creixement en els propers 

15 L’ACdPC disposa d’un òrgan intern, la Comissió d’Inversions, que actua com a òrgan gestor i decisor de les actuacions 
relatives aquest àmbit. 

16 La interacció internacional del mNACTEC està prou acreditada. Consulteu el capítol 2.8.
17 L’únic indicador unitari que augmenta és el corresponent a la despesa d’activitats. Tanmateix, que l’equipament generi 

més despesa directa assenyala la intenció d’augmentar la qualitat o la quantitat d’oferta per al públic visitant i usuari.
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exercicis: s’han obtingut més ingressos per activitats, vinculats a un creixement 
de visitants i d’usuaris dels serveis educatius que es presten; l’edició i la difusió 
de la revista Eix han duplicat els ingressos pel concepte; els cànons i, princi-
palment, el lloguer d’espais, han tingut un comportament molt positiu (s’han 
quadruplicat els resultats), si bé cal advertir que es partia d’un pes relatiu poc 
important. 

• El concepte de major pes econòmic en la despesa estructural correspon al del 
personal (32 % del total de la despesa del 2017); a continuació, les partides 
de manteniment i subministraments representen un 23 % del total. Aquesta 
estructura s’adiu amb el model públic esmentat i al cost de vinculat a grans 
instal·lacions de tipus patrimonial.

• El cost total d’un usuari que accedeix al mNACTEC és de poc més d’onze euros 
l’any 2017, dels quals gairebé nou provenen de l’estructura i més de dos euros 
de costos directes per activitat. La tendència del període avaluat indica un aug-
ment de l’eficiència i un menor cost progressiu individualitzat. 18

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I INTERACCIÓ SECTORIAL

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vinculats:
– Organització interna: disposició dels recursos físics i humans que formen part 

de l’estructura de l’ens.
– Interacció sectorial: relacions amb els agents del sector implicats en l’activitat 

i funcions de l’equipament.

a) Organització interna
• El mNACTEC té la seu principal a la Rambla d’Ègara número 270 de Terrassa. 

Ocupa l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover, edifici patrimonial mostra de l’ar-
quitectura industrial modernista del país, construït l’any 1907 i dissenyat per 
l’arquitecte Lluís Muncunill. Disposa de 22.200 m2 de superfície total, dels quals 
11.000 m2 corresponen a l’antiga nau de producció, de planta rectangular, de la 

18 Si bé la millora d’eficiència és cabdal en tota institució, la seva priorització és contraproduent si implica la reducció de 
costos que afectin la idoneïtat i la qualitat de l’oferta o, per altra part, si condiciona l’estratègia del museu a la consecució 
de públics com a objectiu principal. El CoNCA considera que el mNACTEC té uns objectius definits estatutàriament per 
complir, vinculats a la generació i a la difusió de coneixement i que, orientats al retorn social, no han de restar condicio-
nats. 
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instal·lació fabril. En aquesta gran sala és on avui es poden visitar les exposicions 
permanents “Enérgeia”, “La fàbrica tèxtil”, “Homo Faber” i “El transport”.

• Són també seus i, per tant, part integrant del mNACTEC, tres conjunts que for-
men part del catàleg patrimonial repartits pel territori i representatius d’activitats 
productives destacades en el seu entorn. Són les següents:19 
– El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera: la part museïtzable correspon 

a la zona de producció energètica de l’antiga fabril tèxtil, on es troben les 
turbines hidràuliques i les estructures i instal·lacions superficials i subterrànies 
vinculades.  

– El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug: està constituït per la to-
talitat del conjunt fabril cimenter amb estructures de l’edificació original (inicis 
del segle XX).

– La Farga Palau de Ripoll: es troba a la planta baixa i al semisoterrani d’un 
edifici d’habitatges originari del s. XVII, on s’aprecien les instal·lacions d’una 
de les parts del procés siderúrgic (mètode directe), amb la presència, entre 
d’altres elements, d’un forn amb caixa dels vents i dos martinets de grans 
dimensions.

• Es disposa d’un pla d’inversions propi, si bé generalment no s’adiu amb la dis-
ponibilitat general de l’ACdPC. En aquest sentit, es gasta o s’inverteix freqüent-
ment del pressupost corrent basant-se en les necessitats i les urgències que 
planteja el manteniment dels immobles patrimonials.  

• En referència a la plantilla del museu, està adscrita a la relació de llocs de treball 
(RLT) de l’ACdPC des del primer de gener de 2014, moment des del qual part de 
la plantilla de l’equipament passà als serveis centrals de l’Agència.20 

• Durant el període d’avaluació, el nombre de treballadors ha estat d’entre 20 i 21 
persones i s’ha mantingut pràcticament estable. D’aquests, una tercera part són 
funcionaris i la resta són personal laboral i hi ha un únic alt càrrec. Per definició 
de llocs de treball, l’any 2017, a més del director, hi havia set tècnics i dotze 
auxiliars. 21

19 De les seus del mNACTEC, el Vapor Aymerich, Amat i Jover i el conjunt fabril del Clot del Moro (Museu del Ciment Asland) 
estan declarats béns culturals d’interès nacional (BCIN). La Colònia Sedó i la Farga Palau estan catalogades com a béns 
culturals d’interès local (BCIL).

20 L’equipament informa que al tancament de l’exercici 2013, darrer exercici previ a la integració a l’ACdPC, la plantilla era 
de 30 efectius. 

21 Segons informacions de l’equipament, i en referència a un estudi de dimensionament de recursos humans portat a terme 
des de la Direcció General de Funció pública l’any 2014, la plantilla del museu s’havia de quantificar en quaranta set 
efectius.
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• El moviment laboral és pràcticament inexistent i no han succeït esdeveniments 
rellevants en les relacions laborals, més enllà d’algunes jubilacions que s’han 
cobert amb plantilla nova provinent de trasllats interns dins el sector públic, i que 
han implicat una reducció del cost laboral.22 

• La limitació de personal es manifesta en l’atenció a les seus. Si bé hi ha convenis 
amb els ajuntaments, que garanteixen la presència física en els museus en horari 
determinat, en el cas de la seu de la Colònia Sedó, únicament es pot atendre el 
públic mitjançant visites concertades, amb el desplaçament puntual d’un mem-
bre de l’equip de la seu central. 

• L’organització del museu està subsumida en l’estructura orgànica de l’ACdPC, 
on consta amb la classificació de centre gestor en l’àrea esmentada com a Divi-
sió d’Actuacions i Monuments, juntament amb la resta de museus que gestiona 
l’entitat: el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, el Museu d’Història de Catalunya i el Museu d’Art de Girona.

• Quant a la part de l’organigrama general que es correspon al funcionament 
intern del mNACTEC, no existeix un organigrama aprovat concret ni una relació 
de llocs de treball individualitzada. A l’apartat “Equip Humà” del web es detallen 
les diverses àrees funcionals, amb la persona responsable i les seves dades de 
contacte. Són les següents:
Direcció.
– Àrea de Direcció / Sistema Territorial.
– Serveis Econòmics i Administratius.
– Suport Tècnic i Manteniment.
– Àrea de Conservació i Col·leccions, on si’inclou el Centre de Documentació 

Jordi Nadal.
– Àrea de Comunicació, Difusió i Activitats.
– Àrea de Públics i Màrqueting.
– Àrea de Serveis Educatius i Exposicions.

• El mNACTEC té externalitzats diversos serveis generals, com ara els de vigilàn-
cia, l’atenció al públic, la neteja, el manteniment de l’espai i la concertació de 
visites; alguns d’aquests serveis es contracten mitjançant  concurs centralitzat o 
en paquets convocat per l’ACdPC per a cobrir funcions a diferents equipaments 

22 Sense canvis de categoria laboral, s’informa que les jubilacions coincideixen amb personal que acumula molta antiguitat 
en el sector públic de la Generalitat. En aquest sentit, l’estalvi de massa salarial repercuteix en el comú de l’Agència i no 
específicament en l’equipament.
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adscrits. Aquests no formen part del core business de l’organització però són 
necessaris per a realitzar la gestió i el manteniment de la infraestructura i l’aten-
ció al client. 

• En relació amb el personal externalitzat que col·labora en activitats que sí que 
són part del nucli de funcions de l’equipament, l’any 2015 hi havia dos llocs de 
treball no coberts amb personal propi, el 2016 n’hi havia un i el 2017 no n’hi 
havia cap.

Indicadors 2015 2016 2017

133 Nre. de personal propi (nre. mitjà anual) 20 21 20

Distribució anualitzada dels llocs de treball existents al mNACTEC

Àrea Subàrea 2015 2016 2017

Conservació Col·leccions 1 1 1

Conservació Conservació-Restauració 2 2 2

Conservació Centre de Documentació 2 2 2

Exposicions  1 2 2

Difusió i Comunicació Activitats 1 1 1

Difusió i Comunicació Comunicació i Xarxes Socials 1 1 1

Públics i Serveis Educatius  2 2 2

Manteniment i Logística  6 6 6

Administració  2 2 1

Direcció i Sistema Territorial  2 2 2

b) Interacció sectorial

Territorialitat
• El mNACTEC forma part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya. És una xarxa de vint-i-vuit centres museístics i 
patrimonials situats arreu del territori català que expliquen la industrialització a 
Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museït-
zació in situ de les diferents activitats productives que han existit en el territori. 

• El Sistema Territorial del mNACTEC està compost per museus de titularitat di-
versa, molts dels quals són municipals, sense vincle jeràrquic amb l’equipament 
nacional i de temàtica pròpia assentada en el seu territori, en format de conjunts 
patrimonials i/o d’ecomuseu. 
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• La modulació d’un discurs conjunt que defineix la industrialització del país ge-
nera una vinculació comuna dels equipaments que, en la mesura dels recursos 
disponibles durant el període avaluat, el mNACTEC ha mantingut.23

• Els centres que conformen el Sistema Territorial mNACTEC tenen quatre tipolo-
gies de gestió:
– Les seus pròpies.
– Els museus secció, reconeguts per la Generalitat com a referents en una 

matèria patrimonial determinada. Disposen de pressupost propi i d’una gestió 
autònoma. El mNACTEC està present en els seus òrgans de representació i 
els ofereix serveis i recursos.24 Es tracta dels equipaments següents: el Museu 
del Suro de Palafrugell, l’Ecomuseu -Farinera de Castelló d’Empúries, el Mu-
seu del Ter a Manlleu, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, el 
Museu Molí Paperer de Capellades i el Museu de les Mines de Cercs.

– Els  museus adscrits, que disposen de gestió i pressupost propis, generalment 
adscrits a les administracions municipals. Estan vinculats al mNACTEC a tra-
vés de convenis de col·laboració i són els equipaments següents: el Museu de 
la Colònia Vidal de Puig-Reig, el Museu Mines de Bellmunt del Priorat, la Fas-
sina Balanyà de l’Espluga de Francolí, el Museu del Ferrocarril de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú, el Museu de la Tècnica de Manresa, el Museu Hidroelèctric 
de Capdella, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, la Serradora 
d’Àreu, el Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega, el Museu 
del Ferrocarril de Móra la Nova, el Museu de Gerri de la Sal, la Col·lecció 
d’Automòbils Salvador Claret a Sils, el Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Es-
plugues de Llobregat, el Museu de la Torneria de Torelló, el Museu de l’Oli de 
Catalunya a la Granadella i la Tèrmica Roca Umbert de Granollers.

• Els principals serveis que el mNACTEC aporta de forma genèrica a la xarxa són 
els següents:
– Intercanvis i suport professional: assessorament entre museus, coordinació 

d’acció, especialistes en les diverses vessants del coneixement patrimonial 
industrial, sortides a l’estranger d’intercanvi amb altres museus, congressos, 
tallers, formacions.

23  El Pla de Museus 2030 fixa com a prioritat pressupostària dotar el mNACTEC dels recursos per a la Xarxa que en 
garanteixin l’autonomia i les accions de suport.

24 Les transferències econòmiques  que es destinen des del mNACTEC als museus secció es vehiculen com a subvencions 
a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  



51

– Quaderns didàctics i actuacions educatives.
– Centralització d’oferta a la pàgina web i a cada seu, fet que permet que allà 

on vagi un visitant pugui veure que hi ha oferta que li pot ser d’interès.
– Iniciatives de comunicació: el butlletí i la revista Eix, entre d’altres accions.
– Suport en la línia de publicacions vinculades a la recuperació de patrimoni 

immaterial: etnologia, recull tradicional i d’història viscuda relacionada al patri-
moni industrial, etc.

– Eines participatives tècniques, suport museogràfic i tècnic, determinades ex-
posicions temporals itinerants.

– Accés al dipòsit magatzem de materials de Cervera, on el museu disposa 
d’una part d’ús propi. 

• Alhora, entre d’altres actuacions de territorialitat també vinculades a la seva 
funció envers el patrimoni industrial, el mNACTEC coopera en els inventaris co-
marcals i participa en la catalogació i protecció d’elements territorials, col·labora 
en l’edició i l’actualització de les guies dels museus del Sistema Territorial i els fa 
partícips del projecte “Museu al carrer”.

Convenis
• El mNACTEC ha signat contractes i convenis amb d’altres equipaments i institu-

cions del territori per dur a terme projectes en comú. La seva periodització anual 
és la següent:
– L’any 2015, en l’àmbit nacional: amb la Red Eléctrica de España, per a l’ex-

posició “Una autopista darrere l’endoll”; amb Grifols S.A., per a l’exposició 
“Grífols: Tres generacions al servei de la salut”; amb l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella i l’Ajuntament de Tremp, per a l’exposició “El Pallars il·lumina 
Catalunya”; amb l’Institut Català de les Dones; un acord marc de col·laboració 
amb l’Associació Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terras-
sa, per la Fira-mercat de col·leccionisme al pati del mNACTEC; amb Betón 
Catalán S.A., amb motiu de la donació del Molí Betón; amb l’Ajuntament de 
Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, i l’Institut Català d’Investigació Quími-
ca, per al projecte del Museu de la Química

– L’any 2016, en l’àmbit nacional: amb la UPC, per al Conveni de col·laboració 
de  col·laboració amb sectors econòmics per a assegurar els fins de la do-
cència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema pro-
ductiu: amb Foment de Terrassa, per al conveni marc de col·laboració de 
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desenvolupament d’accions en matèria de formació professional i qualificació 
per a l’ocupació; amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FAC), per a 
la realització de l’exposició “Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni 
industrial català”; amb Lafarge Cementos S.A.U., per a l’exposició “D’Asland 
a LafargeHolcim. Cent anys de ciment”; amb l’Ajuntament de Granollers i 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts S.L., per a la vinculació de La Tèrmica Roca 
Umbert al Sistema Territorial del mNACTEC; amb FUB-UVIC, per a la realitza-
ció de l’espai LAB 0-3; amb BiTer-Terrassa, per a la instal·lació d’aparcaments 
de bicicletes i mobilitat i per a l’accés al museu en bicicleta; amb el programa 
Interreg V-A Espanya-França-Andorra, per al projecte POCTEFA “Ruta del 
ferro”. En l’àmbit internacional: amb l’Agència Nacional Francesa d’Investi-
gació, per al projecte Miro en el marc del programa francès IDEFI (Iniciativa 
d’Excel·lència en Formació Innovadora), finançat per l’ANR.

– L’any 2017, en l’àmbit nacional: amb l’Ajuntament de la Granadella, per al  
conveni de vinculació i adscripció del Museu de l’Oli de la Granadella al Sis-
tema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; amb el 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya, per a la integració dels registres bibliogràfics del 
catàleg del Centre de Documentació Jordi Nadal del mNACTEC; amb els FGC 
i l’Associació Preservació Patrimoni Ferroviari i Industrial, per a la col·laboració 
en l’organització de la VI Jornada de Patrimoni Històric Ferroviari; amb els 
FGC i l’Ajuntament de Terrassa, per a la promoció social d’activitats, espais i 
altres. En l’àmbit internacional: amb ajuntaments i institucions de Catalunya, 
Andorra i França, per al projecte europeu transfronterer POCTEFA-PYRFER; 
amb museus i institucions de Catalunya, Andorra, França i Euskadi, per a la 
refundació i participació com a vocals de la Ruta del Ferro dels Pirineus; amb 
la Universitat de Perpinyà, per al  projecte Miro de cooperació educativa.

Valoracions a l’eix «Estructura organitzativa i interacció sectorial»

• En referència als immobles que acullen al museu, de caràcter patrimonial i grans 
dimensions, no s’acompleix el pla d’inversions del propi equipament, que de-
pèn de l’assignació de recursos específics per part de l’ACdPC. L’equipament 
informa que s’acaben executant altres partides del pressupost corrent gestionat 
pel mNACTEC, en els casos d’inversions que són urgènts. La singularitat dels 
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conjunts obliga a programar les actuacions que en permetin el seu manteniment 
i, en tot el que sigui possible, l’actualització dels recursos museístics i de servei 
al públic.   

• No s’han produït moviments notoris en la plantilla en els exercicis analitzats, ja 
que s’han substituït jubilacions per noves entrades. El canvi de personal amb 
una vinculació llarga amb l’equipament suposa una pèrdua de coneixement que, 
cal compensar amb accions envers la formació específica que faciliti el relleu 
generacional. Per altra part, les substitucions han suposat una reducció en la 
partida de despeses de personal centralitzada a l’Agència.

• A efectes de continguts tècnics i/o científics vinculats a les diferents temàtiques 
del museu (divulgació científica i tècnica, patrimoni industrial i història social) 
únicament existeix la figura del director com a especialista, fet destacable si es 
considera que l’equipament és referència a escala nacional en la seva especiali-
tat i, entre altres afectacions, també és titular d’una xarxa territorial de suport de 
museus.

• La vinculació del museu a l’Agència implica la dependència procedimental a 
l’Administració de l’ens centralitzador (validacions de signatura, autoritzacions 
diverses, etc.). La gestió i el desenvolupament de determinats processos poden 
arribar a ser complexos  i excessivament  burocratitzats, especialment per la 
distància tant física com de seguiment de les dinàmiques quotidianes de l’equi-
pament que, com és implícit a la relació dependent, n’afecten l’autonomia .

• No es disposa d’un pla de recursos humans propi aprovat o, si més no, d’un 
organigrama del museu validat oficialment. 25

• A les dificultats pròpies de la interacció amb l’ens centralitzador s’hi afegeix la 
manca del principal òrgan de govern del museu, el Consell Rector.

• Les externalitzacions han correspost a serveis auxiliars, no vinculats al contin-
gut o a la gestió estructural de l’equip, fet pel qual es conserva la part bàsica 
del know how en el personal propi de l’equipament. Altrament, l’existència de 
paquets de contractació, que per eficiència de cost sumen el servei a diferents 
centres gestors dependents de l’ens centralitzador, implica grans proveïdors 
i un risc de despersonalització de la prestació. En aquest sentit, la manca de 

25 L’equipament apunta que l’organigrama propi que existeix prové d’un estudi encarregat prèviament per l’ACdPC del que, 
únicament, s’ha implementat la regularització en referència als serveis centrals de l’entitat. En el mateix sentit, s’esmenta 
un requeriment de la Sindicatura de Comptes de l’any 2016 assenyalant la mancança de relació de llocs de treball al 
museu.
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proximitat a la quotidianitat de l’ens pot desconnectar de les necessitats o de la 
immediatesa de resposta a les necessitats de l’equipament.

• La territorialitat del mNACTEC es considera el punt fort de l’equipament, el fet di-
ferencial que el singularitza i, alhora, que el converteix enun  referent respecte de 
la resta d’equipaments nacionals i, en bona part, internacionals. L’articulació del 
territori a partir dels museus i dels indrets representatius del patrimoni industrial, 
amb un relat integrador del passat productiu del país, possibilita crear un discurs 
sobre la identitat i la història recent que configura la personalitat pròpia i que té 
en la industrialització una fita decisiva. 

• La xarxa no està conformada per equipaments homogenis en relació a les se-
ves característiques museístiques. Agrupa des de museus consolidats (Museu 
del Paper de Capellades, Museu de la Pell d’Igualada, etc.) a espais fabrils en 
diferent grau de museïtzació (Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí, Cal Tre-
pat de Tàrrega, Museu de la Colonia Sedó d’Esparreguera, etc.). Altrament, 
la vinculació del Sistema Territorial no ha implicat la relació entre les diferents 
concepcions museístiques de cada centre. 

• En referència a la interacció sectorial, gran part dels convenis signats tenen un 
caire comercial o de màrqueting, ja que l’objecte en la major part dels casos es 
centra a difondre l’oferta del mNACTEC a diferents públics.  

• No hi ha referència a la relació amb xarxes vinculades al turisme cultural. En 
aquest sentit, seria positiu establir espais comuns d’interès o de col·laboració, 
en especial amb XATIC, la xarxa de turisme industrial de Catalunya, creada per 
una associació de municipis diversos, o la Xarxa Territorial de Turisme de la 
Diputació de Barcelona.

2.4. ACTIVITATS I PÚBLICS

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Oferta i activitats: serveis que l’organització ofereix al públic i accions que els 
desenvolupen.

– Usuaris: característiques dels públics consumidors dels serveis oferts.
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a) Oferta i activitats 
• L’oferta del mNACTEC està determinada per dos factors bàsics: la missió com a 

expressió de la voluntat i la intenció de l’equipament, i el patrimoni industrial en 
el qual ubica les seves seus.

• Estudiar, interpretar, conservar, difondre i mostrar, de forma innovadora i partici-
pativa, la implantació i evolució dels avenços científics i tècnics, la seva aplicació 
industrial i, molt especialment la seva implicació i incidència social esdevenen les 
finalitats que ha d’acomplir el museu. Per assolir-les, la seva oferta pública es 
segmenta en:
– Exposicions temporals i permanents.
– Activitats educatives.
– Activitats de recerca.26

– Publicacions.
– Jornades i congressos.
– Conferències, presentacions i debats.
– Activitats que s’organitzen dins les instal·lacions però que no han estat pro-

mogudes pel museu.
• Altrament, si bé la seu central acull continguts vinculats a la mateixa patrimoni-

alitat de l’edifici i també aliens com a contenidor museístic, la resta de seus són 
de caràcter monogràfic i ofereixen al visitant un relat exclusivament centrat en 
l’espai que les acull, les seves característiques com a bé cultural i, en especial, 
l’activitat industrial històrica que desenvoluparen.  

• El total d’activitats ha estat de 182 i 2.827 sessions durant l’any 2017, el que 
suposa un increment del 18,18 % i del 22,71 % respectivament respecte de 
l’any 2015.

• Les exposicions permanents a la seu central de Terrassa han estat les mateixes 
durant els tres anys: “La fàbrica tèxtil”; “Enérgeia”; “Homo Faber”; “El transport i 
motos Montesa”; “Lluís Muncunill, arquitectura per a la indústria”; “L’enigma de 
l’ordinador”; “El cos humà: com sóc jo!”. 

• D’entre les exposicions permanents, algunes són especialment identificatives 
dels continguts i de la singularitat del museu. Dues d’elles generen activitats 
múltiples d’oferta educativa per a tots els nivells escolars: 

26 Les activitats de recerca, les publicacions i les jornades i conferències es desenvolupen en el capítol 2.9., referent a 
l’excel·lència.
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– “La fàbrica tèxtil” mostra el procés de fabricació dels teixits de llana en el con-
text original d’una fàbrica de principis del segle XX, com fou el Vapor Ayme-
rich, Amat i Jover.

– “Enérgeia” permet un recorregut per les diferents fonts d’energia com a motor 
de l’activitat humana i la industrialització i, com l’anterior, s’il·lustra també amb 
l’exemple del recinte fabril del museu (forns, calderes, embarrats, etc.).

• Les exposicions temporals durant els tres exercicis avaluats han estat les se-
güents: 
– 2015: “La veu de les colònies industrials” (gener-febrer 2015), “La dona al 

món industrial” (gener-juny 2015), “Les bases del futur. Ciència i tècnica a la 
Mancomunitat (març 2015-març 2016), “Una autopista darrere l’endoll” (maig 
2015-juny 2016), “Galetes Trias: història i present d’una marca consolidada” 
(juliol-novembre 2015), “Grífols: tres generacions al servei de la salut” (novem-
bre 2015-juliol 2016) i “Traços de llum” (exposició virtual 2015).

– 2016: “Metomètode. Diàlegs entre art i ciència” (març-maig 2016); “Paisatges 
industrials” (juny-octubre 2016), “Màquines d’escriure” (setembre 2016-octu-
bre 2018), “Espais recobrats” (octubre 2016-octubre 2017) i “Patrimoni indus-
trial de la Catalunya Nord” (octubre-novembre 2016).

– 2017: “Leonardo da Vinci: el geni i els invents” 24 gener-5 novembre 2017), 
“Catalunya, un país d’enginy i innovació” (13 juliol 2017-vigent a data d’ava-
luació), “Pere Català i Pic, la modernitat i la tècnica” 11 maig- 17 setembre 
2017), “Indústria. Territori. Identitat. La Ruta del patrimoni industrial del Ruhr 
visita Catalunya” (25 maig-23 juliol 2017) i “Passat industrial, espais de l’oblit” 
(3 octubre 2017-desembre 2018).

• En el període d’estudi, l’equipament informa que, de forma conjunta, es van pro-
duir dues exposicions itinerants que han circulat per aquells museus del Sistema 
Territorial amb disponibilitat logística o organitzativa  per a acollir-les; una de les 
mostres estava dedicada al treball de la dona en el món industrial i la segona a 
l’activitat industrial de l’Empordà. Totes dues exposicions han viatjat per altres 
institucions de l’àmbit nacional alienes a la xarxa.  

• Pel que fa a les activitats educatives, el mNACTEC té una oferta educativa per-
manent i cada any s’actualitzen les visites guiades i tallers. També es celebren 
els Premis Literaris mNACTEC per a joves (poemes i contes) i es realitzen dues 
activitats gratuïtes de caràcter social.
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• Des del punt de vista quantitatiu les activitats escolars es xifren entre les 65 dels 
anys 2015 i 2016 i les 68 del 2017. Pel que fa al nombre de sessions, se’n van 
fer 2.220 sessions el 2015 i 2.705 el 2017. L’any 2017, hi ha hagut un total de 
59.000 visitants escolars, que corresponen a 2.452 grups procedents de 714 
escoles. La xifra de visitants escolars ha crescut un 15 % respecte al 2016.

• En paral·lel a les activitats per a escolars, es realitza formació per al professorat a 
través d’un taller i diverses activitats infantils durant les vacances escolars.

• Pel que fa a les activitats familiars, des del 2015 s’ha augmentat l’oferta d’activi-
tats familiars de cap de setmana, amb l’obertura del museu els dissabtes a la tar-
da. S’han fet 67 activitats diferents en 74 sessions d’activitats familiars, dividides 
en quatre blocs: tecnologia i innovació, ciència en família, visites teatralitzades i 
el mNACTEC dels més petits (3-6 anys).

• Les activitats familiars el 2017 van acollir un total de 2.589 participants, xifra que 
equival a un increment del 16,52 % respecte de l’any anterior. Entre les activitats 
noves, cal destacar les visites guiades i teatralitzades i els tallers especials al 
voltant de l’exposició “Leonardo da Vinci: el geni i els invents”.

• Pel que fa  a l’origen de la producció de les diferents activitats, les de producció 
pròpia són les que s’han vist més reduïdes de manera que s’ha passat de cinc 
el 2015 a una el 2017. Per contra, s’han incrementat les coproduccions, concre-
tament de les catalanes, que han passat d’una a tres. 

• A les activitats museístiques i a les de gestió del Sistema Territorial, el mNACTEC 
desenvolupa continguts vinculats a la gestió del  patrimoni industrial del país, 
funcions que són competència del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. A efectes operatius, les tasques es corresponenen a la redacció 
d’informes, a les visites vinculades a la protecció o la catalogació del patrimoni 
industrial i a l’assessorament i a les col·laboracions tècniques amb tercers (ajun-
taments, consells comarcals, universitats, ens sense ànim de lucre, particulars, 
etc.).
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Indicadors 2015 2016 2017

66
Nombre d’activitats
% diferència 
respecte del 2015

154 167
8,44 %

182
18,18 %

67

Nombre de sessions 
– repeticions 
d’activitats
% diferència 
respecte del 2015

2.302 2.458
6,78 %

2.827
22,71 %

68 % d’activitats de 
producció pròpia

Nre. d’activitats 
producció pròpia / 
Nre. total d’activitats

35,7 % 15,4 % 8,3 %

Detall anualitzat del nombre d’activitats del mNACTEC

2015 2016 2017 % dif. 2015-2017

Nre.  
activitats

Nre.de 
sessions

Nre.  
activitats

Nre.de 
sessions

Nre.  
activitats

Nre.de 
sessions Activitats Sessions

Exposicions permanents 7 7 7 0,0%

Exposicions temporals 7 6 5 -28,6%

Activitats educatives 65 2.220 65 2.368 68 2.705 4,6% 21,8%

Activitats de recerca 53 63 64 64 67 74 26,4% 17,5%

Publicacions 3 8 7 133,3%

Jornades i congressos 1 5 4 300,0%

Conferències, 
presentacions, etc. 11 12 5 19 10 21 -9,1% 75,0%

Altres 7 7 7 7 14 27 100,0% 285,7%

Detall de les exposicions temporals per origen de la producció

2015 2016 2017

Producció pròpia 5 2 1

Producció aliena 0 0 0

Coproduccions catalanes 1 3 3

Coproduccions estatals 1 0 0

Coproduccions internacionals 0 1 1

b) Usuaris
• A partir de les activitats diverses que desenvolupa el mNACTEC, els perfils dels 

públics de l’entitat corresponen als següents grups genèrics:
– Visitants, que inclou els usuaris que visiten les exposicions, participen en les 

activitats educatives, les familiars i d’altres.
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– Usuaris, que són tot tipus de visitants que entren a les instal.lacions del mN-
ACTEC, amb independència de si la seva presència o l’activitat genera paga-
ment. S’hi inclouen, els usuaris de la biblioteca i els de serveis o activitats que 
es desenvolupen les instal·lacions del museu. 

• El nombre de visitants, s’ha incrementat de manera molt rellevant entre el 2016 
i el 2017, creixent la xifra un 24%, gràcies principalment a l’augment de les 
activitats educatives. Concretament, es disposa de dades dels visitants a les 
exposicions, tant d’aquells que ho fan de manera individual com dels que ho fan 
en grup, que, durant el període avaluat, es reparteixen en una proporció similar, 
amb un lleu augment de les visites individuals al darrer exercici.

• El mNACTEC no realitza estudis de públics específics, però sí enquestes de 
satisfacció a usuaris. Respecte del nivell de satisfacció per part dels usuaris, 
segons les enquestes realitzades el 2015 per una empresa d’investigació comer-
cial, un 65 % dels visitants van puntuar el museu amb un excel.lent (9-10) i un 33 
% amb un  notable (7-8). De les variables avaluades, la més satisfactòria va ser 
l’atenció personalitzada i la neteja i el condicionament. Els pitjors puntuats van 
ser els serveis de botiga i de restaurant.  

• El 2016 l’ACdPC va realitzar una enquesta de satisfacció, i el resultat va ser que 
un 99 % dels visitants, van atorgar una nota entre 9 i 10 i van dir que recomana-
rien el museu.

• En paral·lel, es recull l’opinió dels visitants online mitjançant el portal digital i 
l’aplicació TripAdvisor. La puntuació mitjana obtinguda entre el 2015 i el 2017 
també és d’excel.lent (4,6 sobre 5)  i un 68,4 % li va atorgar la puntuació màxima, 
5 estrelles. 

• També es disposa de dades internes que s’analitzen, com poden ser el nivell de 
procedència del públic, que mostra que el 98 % prové de Catalunya.

• En referència al públic vinculat a programes socials o en risc d’exclusió, l’equi-
pament informa que en el període d’avaluació no es segmentaren les dades. A 
partir de 2018 la quantificació ja ha estat aplicada.   
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Indicadors 2015 2016 2017

64 Nombre total d’usuaris
% diferència respecte del 2015

178.755 182.644
2,18 %

226.559
26,74 %

65 Nombre de visitants
% diferència respecte del 2015

104.403 105.602
1,15 %

129.327
23,87%

Detall del nombre de visitants

2015 2016 2017 % dif. 
2015-
2017

Nre. 
visitants % s.total Nre. 

visitants % s.total Nre. 
visitants % s.total

Visitants exposició 46.913 44,93% 42.288 40,04% 56.485 43,68% 20,40%

Usuaris serveis educatius 55.754 53,40% 61.092 57,85% 70.253 54,32% 26,01%

Usuaris familiars 1.736 1,66% 2.222 2,10% 2.589 2,00% 49,14%

Distribució gràfica entre visitants individuals i en grup

201720162015

52,7%

47,3%

50,2%

49,8%

52,7%

47,3%

 Visitants individuals    Visitants en grup

Detall del nombre de públic per origen

2015 2016 2017
% dif. 

2015-2017Nre. 
visitants % Nre. 

visitants % Nre. 
visitants % 

Catalunya 102.460 98,14% 103.873 98,36% 127.369 98,49% 24,31%

Resta de l'Estat 774 0,74% 514 0,49% 641 0,50% -17,18%

Internacional 1.169 1,12% 1.215 1,15% 1.317 1,02% 12,66%
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Valoracions a l’eix «Activitats i públics» 

• El museu actua com un equipament cultural amb funcions diferenciades: d’una 
banda, amb les tasques pròpies de tota institució museística i mitjançant les 
diverses  seus, i d’altra banda, com l’eix i centre de xarxa territorial, amb les obli-
gacions vinculades al suport d’un important nombre de museus monogràfics i/o 
locals. Finalment, el mNACTEC és el principal difusor del patrimoni industrial i de 
les iniciatives per a la seva protecció i coneixement. Amb els objectius esmentats 
i les activitats que s’hi vinculen, el museu dona compliment a la seva missió .

• La mostra pública de les col·leccions del museu únicament representa el 20 % 
de la totalitat del dipòsit. En relació amb aquest fet, les exposicions temporals 
possibiliten l’exhibició progressiva del fons.

• En referència a l’ocupació dels espais de la seu de Terrassa, es considera que hi 
ha disponibilitat per a promoure noves mostres i activitats que dinamitzin l’equi-
pament, tot i que els cal disposar de recursos humans i financers que, en els 
anys d’avaluació, no han estat a disposició de l’equipament. En concret, la po-
tencialitat de l’equipament per a desenvolupar projectes i activitats d’increment 
d’oferta i, alhora, d’impacte públic resta supeditada al subfinançament i a la 
limitació de recursos.

• Amb una problemàtica similar, les seus monogràfiques relacionen la qualitat de 
l’oferta a la disponibilitat d’inversions per a la seva adequació i actualització, 
principalment.

• Les activitats i produccions pròpies són majoritàries. La col·laboració amb els 
altres integrants de la xarxa, amb els equipaments nacionals i entitats públiques 
del país i amb els contactes internacionals, així com el finançament finalista 
corresponent, han d’ajudar a la transversalitat de l’oferta.

• El nombre de visitants i d’usuaris del mNACTEC s’ha incrementat de forma molt 
notable en el període avaluat (un 27 % i un 24 %).27  Les dades indiquen que 
totes les categories de públics han augmentat, tant els visitants de l’exposició, 
com els usuaris d’activitats escolars i els usuaris en general. L’acceptació de 
la proposta del museu està vinculada al creixement de l’oferta durant el trienni 
2015-2017 en varietat de les activitats (un 18 % més) i en nombre de les sessi-
ons d’aquelles que es poden repetir (un 23 % més).  

• L’augment d’activitats i consumidors ha incidit directament en els ingressos de 
l’equipament. 

27 L’equipament informa que s’han duplicat els visitants en el termini de quatre anys.
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• Tanmateix, les instal·lacions i els problemes de climatització, en especial en la seu 
de Terrassa, no permeten aprofitar tota la temporada d’estiu de forma normal, de 
manera que cal bonificar les entrades per mitigar els problemes que es generen. 28

• A partir de les enquestes pròpies i alienes es dedueix que el nivell de satisfacció 
del visitant és molt elevat, fet que indica que la qualitat de l’oferta és l’adient i 
que es correspon amb l’expectativa creada per un museu d’àmbit nacional, i que 
s’escauen mesures de difusió que generalitzin el coneixement del museu.

• En el mateix sentit, el registre propi de públic indica que pràcticament tots els 
visitants són catalans. Per a l’atractiu turístic de visitants foranis, la ubicació de 
la seu central del mNACTEC no és un factor que hi contribueixi, com sí que 
succeeix en altres museus nacionals. 

2.5. PARADIGMA DIGITAL

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vinculats:
– Nous models de consum: adaptació dels recursos digitals per atreure dife-

rents públics o tipologies de consum.
– Innovació en la producció: aplicació de les eines digitals per a la generació 

dels serveis i activitats.
– Presència o impacte: resultats obtinguts amb aquests recursos en referència 

a l’acceptació de la proposta o de l’oferta. 

a) Nous models de consum
• Les intervencions i l’aplicació de recursos durant el període 2015-2017 en rela-

ció amb l’actualització dels models de consum existents mitjançant la via digital 
han estat les següents:
– L’any 2015 es va crear un nou web del museu www.mnactec.cat amb un 

disseny per a resultar més atractiu, més actual, més funcional i més proper a 
l’usuari que el web anterior.29 La pàgina estava originàriament disponible en 
català i castellà. El 2016 s’hi va incorporar l’opció de l’anglès.

28 En relació a les condicions estructurals de l’equipament i la valoració museogràfica de les exposicions permanents del 
mNACTEC, l’any 2018 es va encarregar a la consultora especialitzada STOA un informe – auditoria per a la seva avalua-
ció. L’estudi apunta a algunes dificultats relatives a l’accessibilitat i el confort (botiga limitada, climatització, so ambiental), 
així com un nivell alt dels recursos museogràfics i pedagògics dels continguts oberts al públic.

29 L’ACdPC, ens la qual es troba adscrit el museu, disposa d’un web dins el domini corporatiu de la Generalitat de Catalunya.
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– L’any 2015 es va posar en marxa l’enviament mensual de l’Agenda  
mNACTEC, que fa les funcions de butlletí electrònic.

– L’any 2017 s’ha adaptat el web del mNACTEC per a dispositius mòbils i se 
n’ha actualitzat el disseny gràfic.

– El mateix 2017 s’ha creat un nou web del Sistema Territorial del mNACTEC, 
que inclou informació i fotografies dels 28 museus que en formen part, amb la 
localització en un mapa i informació pràctica per a visitar-los. També s’ha cre-
at un web específic per a l’exposició “Leonardo da Vinci: el geni i els invents”.

– El 2017 la web ja estava disponible en català, castellà, anglès i francès.
• Altrament, i des del 2015, hi ha actius quatre blocs de temàtica especialitzada 

que responen a l’objectiu del mNACTEC de fomentar el coneixement i la difusió 
del patrimoni científic, tècnic i industrial català, així com la història de la industri-
alització a Catalunya. A causa de la migradesa de recursos humans i econòmics 
específics per a la recerca i la difusió científica, la participació del voluntariat 
sustenta la iniciativa. Els blocs són els següents:
– “El patrimoni industrial”: novetats, activitats i recursos (imatges, bibliografia, 

etc.) referents a patrimoni industrial i història social vinculada. 
– “La dona al món industrial”: espai monogràfic per a la presència de la dona i 

l’impacte laboral i social en la industrialització.
– “Ferro”: recursos, notícies i coneixement històric i tècnic referent a la siderúr-

gia i a la seva implicació en l’evolució tecnològica.
– “Del telègraf a internet”: documentació i coneixement en relació amb l’evolu-

ció històrica i tecnològica de la comunicació postal i les telecomunicacions.
• L’adquisició de les entrades només es pot realitzar a les taquilles del museu, ja 

que no existeix la venda online. 30

b) Innovació en la producció
• El web té cercadors per a la pròpia biblioteca i per a les biblioteques integrades 

en xarxa. També en disposa per a identificar les activitats educatives i un inven-
tari en línia que permet de fer cerques online.

• De forma destacada, vinculat a la funció envers el patrimoni industrial del país, 
el web disposa d’un apartat específic anomenat “Mapa del patrimoni industrial” 
que possibilita una recerca per a cent cinquanta espais del patrimoni català de 

30 L’equipament informa que està preparada la implementació al web de la venda d’entrades, de la botiga virtual i de la 
reserva d’activitats, entre altres serveis. No està en funcionament a causa d’aspectes administratius (NIF, compte corrent 
d’ingressos).
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tipus fabril i productiu, les seves característiques, documentació, emplaçament i 
informació per a la visita.

• Bona part de les diverses exposicions temporals fetes pel museu empren recur-
sos museogràfics o tecnològics vinculats a la seva temàtica. Entre diverses ini-
ciatives s’han utilitzat mitjans interactius com ara a l’exposició “PERILL! Salvats 
per la tecnologia”, pensada per al públic familiar. 

• Altrament, el museu disposa d’una àrea expositiva anomenada “Espai Innovació” 
dedicada exclusivament a apropar el públic a descobrir les darreres novetats 
tecnològiques.

• En el fotocroma del mNACTEC, els visitants es poden fer fotos virtuals amb 
escenes de patrimoni industrial de Terrassa.

• El mNACTEC està present a Google Arts & Culture, on hi presenta tres exposici-
ons, dos-cents objectes de les col·leccions i una visita virtual.

• El museu utilitza la  majoria de les xarxes socials, i té comptes a Facebook, 
Instagram, YouTube i Twitter incorporats a la seva estratègia de comunicació. 
YouTube està en funcionament des de l’any 2017.

• Hi ha connexió Wi-Fi gratuïta per al públic a les instal·lacions.
• En referència al patrimoni global de la societat industrial, uns dels objectius són 

impulsar el projecte “Museu al carrer”, procedir a l’inventari del Patrimoni Indus-
trial de Catalunya, vincular l’activitat a les arts creatives i posicionar-se envers el 
retorn social.

c) Presència o impacte
• El nombre de visites al web ha superat els 180.000 l’any 2017, de manera que 

respecte del 2015 s’hn incrementat un 57 %.
• En referència al nombre de seguidors de les xarxes socials, la xifra també ha 

augmentat, ja que se n’hi han incorporat de nous. Facebook és la xarxa que 
compta amb més seguidors però es manté estable quant a incorporacions. 
Twitter i Instagram són les que creixen més i incorporen més seguidors.

• Paral·lelament, per tal de difondre el patrimoni industrial de Catalunya i especial-
ment dels vint-i-vuit museus que formen part del Sistema Territorial del mNAC-
TEC, l’any 2017 es van fusionar els dos perfils de Facebook i Twitter per crear-ne 
un de únic: Patrimoni Industrial. També es va crear un compte a Instagram per 
a aquest perfil

• No es disposa de la dada del 2015 pel que fa a les visites als blocs. Respecte 
de les d’anys posteriors, del 2016 al 2017 hi ha hagut un descens en passar de 
9.488 visites a 7.432.
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• Per tal de fidelitzar públics i que estiguin al dia de tot allò que realitza el museu, 
s’envia un butlletí electrònic mensual, que ha incrementat el nombre de subs-
criptors en els dos darrers anys.

Indicadors 2015 2016 2017

36 Nombre de visites al web
% diferència respecte del 2015

114.870 174.657
34,23 %

180.338
57 %

37 Nombre d’usuaris en xarxes socials
% diferència respecte del 2015

22.836 30.850
35,1 %

33.876
48,34 %

Detall de les visites al web, als blocs i dels seguidors a les xarxes socials

2015 2016 2017

Seguidors Facebook 27.148 30.004 32.863

Seguidors Twitter 18.293 20.630 22.172

Seguidors Instagram 1.423 6.378 10.210

Subscriptors YouTube - - 1.314

Nbre.visualitzacions YouTube - - 867.118

Subscriptors butlletí electrònic - 4.300 6.681

Visites als blocs - 9.488 7.432

d) Digitalització per conservar i difondre el patrimoni
• L’equipament informa que un 70 % de la col·lecció, aproximadament, es troba  

digitalitzada a disposició i es pot consultar públicament online.
• L’any 2016 es va digitalitzar el fons Ricart de fotografies i documents, que aplega 

tot el fons documental de l’enginyer Wifredo Ricart. El conjunt està integrat per 
1.646 fotografies i 430 documents. També s’ha digitalitzat una col·lecció de 
fotografia integrada per 626 instantànies.

• L’any 2017 es va digitalitzar la col·lecció Duran de cartes de visita i de gabinet, 
que inclou obres dels principals estudis fotogràfics de Barcelona durant els úl-
tims anys del segle XIX i principis del XX, i que està formada per 419 cartes.

• El projecte “Museu al carrer”31 (www.mnactec.cat/museualcarrer) s’articula mit-
jançant una plataforma web que actua com a repositori dels elements urbans i 
rurals i que s’incorporen de forma participativa. 

31 Els continguts es detallen al capítol 2.6. Cohesió social.
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Valoracions a l’eix «Paradigma digital»

• El mNACTEC incorpora les noves tecnologies en la seva producció de forma 
natural i vinculada a les seves temàtiques d’interès. En aquest sentit, n’és usuari 
i, alhora, actua en el paper de difusor. 

• El web, els blocs i els repositoris han estat les eines de les quals s’ha aprofitat 
el museu per a manifestar la seva funció de lideratge tant de les activitats direc-
tament vinculades a les temàtiques museístiques, com de les relacionades amb 
la difusió i vinculació de la Xarxa Territorial, així com, i de forma molt destacada, 
de la recerca, del coneixement i de la promoció del patrimoni industrial català. 

• El museu ha fet una aposta estratègica evident per l’ús de les noves tecnologies 
en la producció i en la comunicació en la mesura que els recursos li han permès.

• Respecte del web, es mostra de forma senzilla i completa la proposta d’exposi-
cions i activitats així com la visita pel museu, la informació corporativa i la recerca 
que aquest realitza. El resultat és que durant el període avaluat ha crescut el 
nombre de visites al web, que poden ser tant de públic nou que descobreix la 
informació i el museu com de públic que el coneix i empra l’eina digital per a 
trobar i actualitzar informació.

• Els blocs es consideren eines bàsiques per al desenvolupament monogràfic 
de les temàtiques representades i com a llocs virtuals de trobada entre públic 
interessat i/o especialitzat. 

• L’esforç per a donar-se a conèixer a través de les xarxes socials ha  tingut el seu 
fruit en el creixent nombre de seguidors a Twiter i Instagram. Es tracta d’una via 
que ha de permetre comunicar-se amb  immediatesa i constància amb l’entorn 
i el públic en general. 

• Altrament, i en part vinculades a la migradesa de recursos, destaquen les se-
güents limitacions:
– En el web no es disposa de la possibilitat de comprar l’entrada online o d’ac-

cedir a la comercialització de serveis (vendes de marxandatge o reserves 
d’activitats). Aquest fet limita la comercialització més enllà de la venda presen-
cial. 

– El missatge i la transmissió que des de la direcció es vulgui fer del museu  va 
vinculada a la difusió, a la reciprocitat i a l’agilitat que permeten les xarxes so-
cials. L’aplicació de recursos en formació o el  personal especialitzat i proper 
al discurs propi han de fer factible l’actualització constant de les accions fetes 
i que es faran, així com de la imatge de marca.
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– El voluntarisme és un factor clau en diverses activitats que desenvolupa el 
museu. La gestió i el manteniment dels blocs implica un esforç continuat, 
especialment pel que fa als continguts tècnics, la documentació i la novetat 
de les notícies i de les propostes. En aquest sentit, en el format que pugui 
ser assumit per l’equipament, cal assegurar la vigència de l’eina i de la funció 
temàtica vertebradora que representen. 

– No es disposa de cap aplicació (app) del museu que permeti obtenir informa-
ció actualitzada de l’equipament des de dispositius mòbils, fer visites virtuals 
o accedir a la compra d’entrades. 

2.6. COHESIÓ SOCIAL

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Accés a la cultura: disponibilitat de les activitats desenvolupades. 
– Difusió: accions endegades per a la socialització de les activitats portades a 

terme per l’ens. 
– La cultura com a motor de cohesió: instrumentalització de les activitats i de 

les accions de l’ens per encabir-hi tots els col·lectius socials, incloent-hi els 
que tenen un risc d’exclusió especial. 

a) Accés a la cultura 
• El mNACTEC desenvolupa una política de preus que s’adequa als diferents pú-

blics objectiu per tal de facilitar l’accés a la cultura i, alhora, captar nous públics: 
– Entrada general: 4,50 euros.
– Entrada reduïda de 3,50 euros: majors de 65 anys o més, menors de 25 anys, 

pensionistes, famílies (2 adults i un o més menors de 8 anys), persones amb 
certificat de discapacitat, titulars del carnet jove.

– Entrada reduïda especial de 2 euros: grups d’estudiants amb professor que 
hagin fet reserva prèvia, persones posseïdores del carnet de família nombrosa 
o monoparental degudament acreditades, famílies que estan acollint un infant 
tutelat per la Generalitat de Catalunya.

– Entrada reduïda de 4 euros per a grups de 15 persones o més.
– Entrada per a grups escolars: fins a 2n curs de primària, entrada gratuïta; a 

partir de 3r curs de primària, 2 euros (entrada de grup escolar).
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– Entrada gratuïta: menors de 8 anys, persones en situació d’atur, degudament 
acreditades, membres de l’ICOM (International Council of Museums) degu-
dament acreditats, membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya 
degudament acreditats, guies turístics professionals, degudament acreditats, 
professors i professores d’ensenyament reglat, degudament acreditats, socis 
de l’AMCTAIC, membres del Club Ferroviari de Terrassa, el primer diumenge 
de cada mes i la Diada de Sant Jordi (23 d’abril), el Dia Internacional dels 
Museus (al voltant del 18 de maig), la Fira Modernista de Terrassa (segon cap 
de setmana de maig), la Festa Major de Terrassa (primer dilluns de juliol) i la 
Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre).

– Bitllets combinats amb Ferrocarrils de la Generalitat.
– Promocions 2x1: Club Vanguardia, Club del Subscriptor d’El Punt Avui, socis 

del TR3SC, subscriptors del diari Ara.
• Els preu mitjà que estadísticament s’obté del total d’entrades ha estat de 2,25 

euros l’any 2017. En aquest mateix exercici, el preu d’altres activitats es xifra en 
un euro i en 65 euros el corresponent a activitats educatives, si bé aquest inclou 
diversos tipus d’accions amb monitors (visites guiades, tallers, etc).

• El museu disposa d’audioguies a la seu central de Terrassa i a la seu del Museu 
del Ciment Asland de Castellar de n’Hug. Pel fet d’haver-se començat a utilitzar a 
finals de 2017, fins a finals de 2018 no es quantificaren les dades conjuntament.

• L’accessibilitat física a persones amb mobilitat reduïda està garantida a la seu 
de Terrassa i a la de Castellar de n’Hug. No ho està a la seu d’Esparreguera ni a 
la de Ripoll, per les característiques dels conjunts patrimonials on es troben els 
museus.

Taula ponderada de preus d’activitat al museu l’any 2017

2017

Preu mitjà entrada 2,25 €

Preu mitjà activitat educativa 65 € *

Preu mitjà altres activitats 1 €

b) Difusió
• El Pla de Màrqueting de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural aposta per 

incrementar el nombre de visitants. L’objectiu és reforçar la imatge del patrimoni 
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entre els catalans i donar a conèixer monuments i museus a l’exterior, tot ana-
litzant el perfil dels visitants per conèixer millor els seus interessos i elaborar una 
anàlisi de públics potencials.

• El mNACTEC té una àrea de Comunicació, Difusió i Activitats que configura i 
executa part de les campanyes de màrqueting del museu. En paral·lel, des de          
l’ACdPC es realitzen despeses en comunicació que impliquen activitats o la 
marca mNACTEC. 

• El principal mitjà de comunicació on té presència és la televisió. Cada any hi apa-
reix una mitjana de sis cops. D’aquestes noticies, cinc són a cadenes  catalanes. 
L’any 2015 es va emetre una sola noticia a la radio relacionada amb el museu; el 
2016 i el 2017 el museu hi va aparèixer en tres ocasions, sempre en emissores 
d’àmbit català.  

• El principal creixement s’ha donat a les xarxes socials, si bé la difusió també es 
fa a través d’altres suports publicitaris, com ara les accions realitzades en els 
mateixos vagons dels Ferrocarrils de la Generalitat. 

• L’enviament de campanyes de màrqueting relacional a través del butlletí mensual 
ha tingut també un creixement rellevant. 

Indicadors 2015 2016 2017

35 Nombre d’aparicions als 
mitjans de comunicació 6 9 11

c) La cultura com a motor de cohesió
• El mNACTEC ha establert línies d’actuació amb entitats del tercer sector de 

Terrassa i de Catalunya, entre les quals consta la contractació per a treballs de 
jardineria i neteja de vehicles amb l’entitat social Fupar, i accions per a facilitar 
les visites amb el Consorci Hospitalari de Terrassa, Càrites Diocesanes, presons, 
escoles de màxima complexitat, etc.

• No s’ha fet una quantificació segmentada dels visitants de perfil social durant pe-
ríode 2015-2017, ja que s’ha iniciat a partir de l’exercici 2018. Segons l’equipa-
ment, la percepció és que el nombre d’aquest tipus de visitants ha correspost a 
un percentatge baix del total, si bé la gratuïtat a escoles de màxima complexitat 
pot ser elevada en nombres absoluts.  

• En referència a la producció d’activitats de forma conjunta, el nombre d’acccions 
coproduïdes ha crescut entre el 2015 i el 2017, de manera que s’ha passat de 
dues a quatre.  
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• Les accions envers a la territorialització de les activitats del museu es centren 
en el Sistema Territorial del mNACTEC.32 Entre molts altres beneficis, la col-
laboració en xarxa i les accions conjuntes han influït en el creixement del global 
de visitants dels vint-i-vuit museus i espais patrimonials que en formen part: ha 
tingut un increment del 6,82 % el 2017, amb una xifra total de 552.501 visitants. 

• En el mateix sentit, “Museu al carrer” és un projecte col·laboratiu amb la ciutada-
nia que es centra en la la divulgació i la catalogació dels elements del patrimoni 
de la societat industrial que no estan protegits i que formen part del paisatge 
urbà i rural del país. L’objectiu és conèixer i impulsar mesures de protecció a 
favor d’aquesta tipologia de patrimoni de la societat contemporània, fet que 
implica la sensibilització i la identificació social amb aquells elements que formen 
part de la memòria. 

Valoracions a l’eix «Cohesió social»

• La principal acció envers la cohesió que porta a terme el museu correspon a la 
territorialització, que, entre d’altres impactes rellevants, implica la democratitza-
ció d’una oferta nacional a l’abast de bona part de la geografia catalana. 

• El projecte “Museu al carrer” també actua com a element cohesionador, ja que 
esdevé un model de relació i vinculació social, territorial i identitària, i aprofundeix 
en el vincle emotiu i directe respecte dels elements quotidians. Per tant, situa 
l’exposició al carrer i socialitza els seus objectius.  

• En referència a la difusió, si bé es disposa d’un pla de màrqueting genèric de 
l’ACdPC, no s’ha implementat un document propi que manifesti les necessitats 
singulars del museu i les estratègies vinculades a orientar i dirigir les accions per 
a la captació de públics i la difusió del museu per a obtenir-ne un rendiment més 
atractiu per als públics i els mitjans de comunicació que se’n fan ressò.   

• La política de preus és molt àmplia i s’aplica als públics de manera que faciliti 
l’accés al museu a tots els col·lectius. La política d’accessibilitat redueix el preu 
mitjà de l’entrada, minora els ingressos de l’entitat i, en relació amb la missió de 
l’equipament, contribueix a la captació de públics i a l’accessibilitat. 

• El Sistema Territorial del mNACTEC rep any rere any més visitants i s’hi duen a 
terme més activitats, el que significa que s’assoleixen els objectius estratègics 
del museu. 

32 La territorialització s’inclou en el capítol 2.3.b) “Interacció sectorial”.
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• Cal destacar les actuacions per a facilitar l’accés a la cultura a col·lectius amb 
necessitats específiques, tant en referència a accions específiques de contingut, 
com en relació amb el preu o, amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques. 
En aquest àmbit, l’accessibilitat de les seus ha d’esdevenir una prioritat en la 
seva adequació futura.  

2.7. EDUCACIÓ 

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Nivell educatiu: integració de l’oferta d’activitats de tipus pedagògic en el 
marc educatiu genèric.

– Accent educatiu en l’acció cultural: interiorització del discurs didàctic en la 
gestió cultural i les diferents activitats que desenvolupa l’equipament.

a) Nivell educatiu
• El programa educatiu és l’activitat del mNACTEC que genera més visites al mu-

seu, les quals creixen any rere any. Amb aquest programa s’acompleix l’objectiu 
estratègic de foment del coneixement i difusió del patrimoni i la història de la 
industrialització a Catalunya, així com de la vinculació a la realitat contemporània 
i, alhora, d’esdevenir l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de 
la tecnologia al país.

• El programa educatiu presenta per al públic escolar les activitats següents: 
– Visites guiades.
– Visites teatralitzades i altres tipus de visites.
– Activitats complementàries
– Tallers i tallers teatralitzats.
– Visites taller.
– Sortides per als estudiants d‘educació Infantil, primària, secundària, batxille-

rat, cicles formatius i per a universitaris.
• L’ Associació d’amics del museu (AMCTAIC) porta a terme la gestió i la progra-

mació de les activitats educatives per encàrrec de l’equipament 
• El públic usuari de les activitats escolars representa més de la meitat dels visi-

tants del mNACTEC, amb una proporció d’entre el 53 % i el 57 %.
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• L’any 2017 es van assolir un total de 70.253 participants en activitats educatives 
i 714 escoles hi van participar. Les xifres van significar un increment del 26,01 % 
d’usuaris dels serveis educatius entre 2015 i 2018.

• El nombre d’activitats durant l’any 2017 va ser de 68, amb 2.705 sessions, xifra 
que representa un augment del 4,61 % i del 21,85 % respecte de 2015, el primer 
exercici avaluat.

• Respecte del rendiment que el museu obté de les activitats educatives, l’índex 
corresponent va ser de 39,78 l’any 2017. Això vol dir que cadascuna de les acti-
vitats es va repetir una mitjana de gairebé quaranta cops, prop de cinc sessions 
per activitat més que el 2015.

• Pel que fa al tipus d’activitats que han realitzat els grups escolars, l’any 2017 van 
optar majoritàriament per fer visites (46,30 %) i tallers (32,70 %) de diferents ti-
pologies, adaptats a cadascun dels nivells educatius. El 46 % han estat alumnes 
d’ESO i el 44 % de batxillerat.

• En relació amb la procedència, un 12 % de les escoles provenen de Terrassa, un 
20 % d’altres poblacions del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, un 65 % de 
localitats de la resta de Catalunya i la resta d’altres localitats.

• El mNACTEC té entre els seus objectius difondre el coneixement científic i tec-
nològic entre el professorat per tal que esdevingui un motor de la innovació 
educativa i transfereixi el coneixement a l’aula.  L’any 2017 es programà un taller 
adreçat a docents sobre l’exposició temporal “Leonardo da Vinci: el geni i els 
invents” i les propostes educatives vinculades: tallers, concursos, visites, etc. 
L’any anterior es va realitzar un curs per a professors i durant el 2015 se’n van 
fer tres.

• Per al col.lectiu docent s’ha creat el Club del Professorat, configurat com una via 
de comunicació amb el museu. S’hi inclouen l’atenció al professorat, recursos 
a l’abast, visites virtuals i recursos en línia, formació permanent i un apartat més 
d’interrelació i obert a opinions. 

• El museu participa en el programa Magnet, que impulsen la Fundació Jaume 
Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la UAB, la Diputació de Barcelona i el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona. L’aliança Magnet consisteix en una col·laboració assesso-
rada amb un centre d’ensenyament per a desenvolupar un projecte educatiu 
singular que, per al mNACTEC, ha consistit en la iniciativa “Compromesos en 
el teu aprenentatge, centrats en tu” amb l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa.
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• Els “Quaderns de didàctica i difusió” han estat uns dels elements distintius del 
mNACTEC. En l’actualitat, els recursos educatius que s’ofereixen al web perme-
ten la interactivitat amb temàtiques genèriques pròpies (ciència, tècnica i tecno-
logia) o amb exposicions que el visitant pot trobar físicament (“La fàbrica tèxtil”, 
la col·lecció Montesa, etc.). S’hi incorpora un apartat de jocs per a combinar 
l’entreteniment amb la formació científica.

Indicadors 2015 2016 2017

32

Nombre d’activitats 
educatives 
% diferència 
respecte del 2015

65 65
-

68
4,61 %

33

Nombre total de 
sessions d’activitats 
educatives
% diferència 
respecte del 2015

2.220 2.368
6,7 %

2.705
21,85 %

134
Índex de sessions 
per activitat 
educatives

Nre. sessions / Nre. 
activit. educatives 34,15 36,43 39,78

34 % de participació en 
activitats educatives

Nre. usuaris act.
educatives / Nre. 
total de visitants

53,40 % 57,85 % 54,32 %

b) Accent educatiu en l’acció cultural
• Per la seva pròpia concepció i per les temàtiques que tracta el museu, bona part 

de les exposicions, principalmenment les temporals, comporten un discurs edu-
catiu, tant pel que faa a l’articulació dels continguts com quant a la museografia 
que s’utilitza per a la seva presentació. 

• D’entre les exposicions permanents destaquen pel seu discurs educatiu “Enér-
geia”, “Homo Faber”, “La fàbrica tèxtil” o “El cos humá: com sóc jo!”. 

• El mNACTEC també aposta per la línia d’activitats familiar per assolir la captació 
de nous públics i acostar el patrimoni industrial en forma de oci cultural compartit 
per a les famílies. 

• L’any 2017 les activitats familiars han acollit un total de 2.589 participants, xifra 
que equival a un increment d’un 16,52% respecte de l’any anterior. S’han realit-
zat 67 activitats diferents en 74 sessions d’activitats familiars. Aquestes activitats 
estan dividides en quatre blocs: tecnologia i innovació, ciència en família, visites 
teatralitzades i el mNACTEC dels més petits (3-6 anys).

• El museu col·labora amb la Xarxa per al disseny, difusió i recursos pedagògics 
de les activitats que desenvolupen els equipaments adscrits.
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Detall de sessions i participants de les activitats familiars

2015 2016 2017

Nre.
usuaris

Nre.
sessions

Nre.
usuaris

Nre.
sessions

Nre.
usuaris

Nre.
sessions

Activitats familiars 1.736 63 2.222 64 2.589 74

Valoracions a l’eix «Educació»

• La naturalesa del museu (ciència – tècnica – tecnologia – patrimoni industrial – 
història social) implica la necessitat de modelar un discurs entenedor i, alhora, 
proper per a diferents nivells culturals o educatius. Es considera, per tant, que 
és inherent que cadascuna de les activitats que ofereix el museu segueixi de 
forma implícita un discurs en format educatiu, en especial en les exposicions, 
atès el perill de presentar una imatge de dipòsit o gabinet d’objectes del passat 
industrial. 

• El prestigi de les activitats educatives del museu es correspon amb la tasca 
que, al seu moment, es feu amb l’edició de materials educatius i de dossiers i 
publicacions de divulgació històrica, recursos caracteritzats per molt grafisme i 
oferir un diàleg entenedor amb el públic escolar. Es considera que, davant un 
moment de renovació pedagògica, és de molt interès explorar noves iniciatives, 
com es fa amb la vinculació amb Magnet, i enfocar la creació de nous materials 
de divulgació més adreçats més aviat al turisme cultural i familiar.

• La meitat dels visitants del museu provenen de les activitats educatives, de ma-
nera que amb el col.lectiu d’estudiants s’assoleix la consecució dels  objectius 
estratègics de l’ens centrat en el foment del coneixement, la difusió del patrimoni 
i la història de la industrialització a Catalunya. En paral·lel, les accions formatives 
vinculen el públic tant amb el passat tècnic del país com amb la contemporane-
ïtat i el futur de la ciència i la tecnologia.

• El creixement d’aquest públic i de les activitats conformen un dels eixos troncals 
i estratègics de l’equipament, que li permet consolidar l’oferta i crear nous ser-
veis a mida, com el Club del Professorat, per tal de potenciar-los més. 

• Principalment és el públic adolescent que resideix o estudia a Terrassa o a prop 
el que més visites genera, de manera que hi ha una potencialitat en altres fran-
ges d’edat, però sobretot respecte de noves procedències. La continuïtat amb 
el segment que ja és client la determinarà la renovació continuada de l’oferta. 
Altrament, l’articulació de solucions per a compensar l’inconvenient del cost de 
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transport, mitjançant aliances i patrocinis específics, possibilitarà l’extensió de 
l’oferta educativa del museu.

• Cal estendre l’oferta educativa a les seus a fi de dinamitzar-les, especialment  
al Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera. La posada en marxa de plans 
específics que, amb el finançament corresponent, incloguin la renovació mu-
seogràfica de l’espai i, entre d’altres mesures, un horari d’obertura més ampli a 
l’actual, ha de convertir en factible l’increment del nombre de activitats.

2.8. INTERNACIONALITZACIÓ

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Mercats: espais susceptibles d’interès per a l’oferta de l’ens.
– Creació i xarxes: activitats que es generen amb vocació internacional i relaci-

ons i interdependències amb organismes o equipaments internacionals.
– Permeabilitat i atractivitat: grau o capacitat de recepció de propostes alienes 

i integració en l’oferta de l’ens.

a) Mercats
• Els plans d’acció anual esdevenen els documents d’estratègia pròpia de l’equi-

pament. La internacionalització s’esmenta en referència a la recerca i la difusió 
del patrimoni científic, tècnic i industrial.

• No es disposa de cap partida pressupostària específica per al desenvolupament 
de la internacionalització d’accions o activitats. En aquest sentit, en relació di-
recta als recursos que li són assignats, es prioritzen la creació i l’exhibició a les 
instal·lacions del mNACTEC.

• Respecte de la coproducció internacional d’activitats, s’en va portar a terme una 
per exercici durant els anys 2016 i 2017.

• Pel que fa als públics, un miler de persones de fora de Catalunya i l’Estat visiten 
el museu. En termes percentuals representen un 1 % del total.
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Indicadors 2015 2016 2017

60 Nre. coproduccions 
internacionals - 1 1

63 % visitants 
internacionals

Nre.visitants 
internacionals / 
Nre. total visitants

1,12 % 1,15 % 1,02 %

b) Creació i xarxes 
• El Museu pertany a les principals xarxes internacionals i estatals patrimonials i de 

museus de ciència, tecnologia, indústria i innovació:
– TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage).33 
– ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums).
– ERIH (European Route of Industrial Heritage).
– AMCCTE (Asociación de Museos y Centros de Ciència y Técnica de España). 
– Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI).

• El museu participa en dos projectes europeus i en un projecte internacional de 
coproducció de grans exposicions.

• Per una part, el mNACTEC és impulsor del projecte “La ruta europea del ferro”. 
34, on s’integren institucions i ajuntaments d’Euskadi, Andorra, Catalunya i l’Ari-
eja. Rep ajuts POCTEFA com a itinerari cultural europeu mitjançant el programa 
INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. El museu té convenis subsidiaris de 
col·laboració per al període 2018-2021. Es va demanar l’any 2016.

• Per altra part, i també des de l’any 2016, comparteix amb l’ANR, agència na-
cional francesa de recerca, el projecte Miro en el marc del programa francès 
d’excel·lència en la formació IDEFI.

• Amb el Parque de las Ciencias de Granada i el museu de Dortmund el mNACTEC 
té un acord de col·laboració per produir grans exposicions. No aporta recursos 
humans per al disseny i definició, sinó que la seva participació és econòmica per 
assegurar que es pugui exhibir en els espais del museu. 

• Forma part de l’ICOM (International Council of Museums).

33 L’anterior director del mNACTEC, el senyor Eusebi Casanelles, fou escollit director del TICCIH l’any 2000.
34 A efectes d’eficència organitzativa i operativa la gestió del projecte s’ha concentrat en una associació creada expressa-

ment. 
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c) Permeabilitat i atractivitat
• El Centre de Documentació Jordi Nadal disposa d’un ampli fons documental i 

bibliogràfic que, a l’efecte de la permeabilitat amb altres realitats internacionals, 
intercanvia fons i publicacions pròpies amb publicacions d’arreu i n’adquireix.

• L’organització de congressos i trobades internacionals són activitats derivades 
de la proximitat del mNACTEC a les organitzacions internacionals tant referents 
als equipaments museístics dedicats a la ciència i la tecnologia com als propis 
del patrimoni industrial. 

Valoracions a l’eix «Internacionalització»

• El segon objectiu estratègic del mNATEC “ Fomentar el coneixement i la difusió 
del patrimoni científic, tècnic i industrial català i la història de la industrialització a 
Catalunya, tant a escala nacional com internacional” i el cinquè “Ser, juntament 
amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimonials, el referent na-
cional i internacional del patrimoni i la museografia de la societat industrial con-
temporània”, incideixen en l’àmbit i l’abast internacionals del museu. Les xifres 
del període 2015-2017, però, no permeten concloure que en aquesta vessant 
internacional s’estiguin assolint. 

• La relació del mNACTEC amb diferents organismes internacionals implica, al-
hora, la seva vinculació a múltiples equipaments i xarxes existents. Aquests 
contactes es manifesten en els dos projectes internacionals esmentats (“Ruta 
del ferro” i Miro) i la col·laboració per a exposicions. Tanmateix, es considera 
que hi ha possibilitats més àmplies que no s’aprofiten: uns recursos humans i 
financers insuficients i les dificultats operatives i burocràtiques d’una autonomia 
d’acció limitada en són la causa.

• Una de les temàtiques bàsiques del mNACTEC, el foment del patrimoni industri-
al, l’identifica com a museu d’arrelament territorial. L’articulació de la Xarxa i les 
intervencions sobre els vestigis del passat productiu del país suposen la definició 
d’un producte propi i també local. En aquest sentit, el públic nacional és el prin-
cipal mercat. La internacionalització de la seva oferta, així com la visibilitat envers 
el turisme cultural, ha de ser una estratègia per a l’equipament. 
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2.9. EXCEL·LÈNCIA

Aquest eix transversal se subdivideix en els apartats següents temàticament vincu-
lats:

– Coneixement i innovació: característiques d’expertesa i aportació de contin-
guts.

– Prestigi i reconeixement: percepció d’excel·lència i valoració de les activitats 
de l’ens en el context sectorial, nacional o internacional. S’hi inclouen la valo-
ració del mateix equipament per part de les institucions tutores i la percepció 
per part del públic i els abonats de la gestió i l’activitat dutes a terme.

– Qualitat: mesures i gestió per a desenvolupar actuacions normativitzades o 
estandarditzades que ofereixin coherència i excel·lència.

a) Coneixement i innovació
• El segon objectiu estratègic del museu és “Fomentar el coneixement i la difusió 

del patrimoni científic, tècnic i industrial català i la història de la industrialització a 
Catalunya, tant a escala nacional com internacional”. Per a complir-ho, a banda 
de les exposicions i de les activitats educatives, l’equipament desenvolupa les 
iniciatives següents vinculades a la creació de coneixement i d’opinió crítica:
– Activitats de recerca: projectes propis i col·laboracions.
– Publicacions.
– Jornades, congressos, conferències, presentacions i debats.

• La migradesa de recursos humans específics per a desenvolupar una política 
activa de recerca han dificultat l’acció del museu en aquest àmbit. Durant el 
trienni avaluat, els recursos de recerca es corresponien a l’acció del director, la 
presència de becaris d’investigació i els col·laboradors externs voluntaris

• Tanmateix, ha estat possible l’existència de diversos projectes d’investigació, 
entre els quals hi ha els següents:
– “Museu al carrer”: projecte de recerca participativa.
– Inventari del patrimoni industrial de Catalunya (IPIC).
– Blocs: espais - publicacions web obertes i temàtiques (“El patrimoni industri-

al”, “La dona al món industrial”, “Ferro”, “Del telègraf a internet”).  
– Catalogació dels fons propis.
– Conservació i restauració de materials de la col·lecció.
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– Col·laboració amb la UAB en projectes de recerca: treballs de recerca acadè-
mics, investigació dels fons, etc.

– Cooperació amb projectes conjunts de la Xarxa
• Entre els projectes de recerca en el museu i en l’àmbit territorial, l’any 2017 el 

museu va dur a terme nou activitats. 
• L’esmentada recerca s’ha traslladat a un total de deu articles científics al llarg 

del període avaluat, tres a revistes pròpies i set més a revistes externes. S’han 
presentat vuit ponències, trenta-set conferències i s’ha participat en set con-
gressos.

• Les publicacions són objecte d’intercanvi amb diverses institucions,  i s’editen de 
forma física i, alhora, digital. En el web tenen un apartat propi segmentat per la ti-
pologia de format: guies dels museus de la xarxa, catàlegs i guies d’exposicions, 
col·leccions, quaderns de didàctica i difusió, altres materials didàctics, temes de 
patrimoni industrial, monografies, imatges del patrimoni industrial, coedicions, 
publicacions del Sistema Territorial del mNACTEC i la revista Eix. 

• El seu nombre s’ha incrementat durant el període avaluat, i s’ha passat d’una 
monografia de recerca i difusió a quatre. Els anys 2016 i 2017 es van  publicar 
dues revistes, amb un tiratge anual de 1.000 exemplars. Pel que fa al nombre 
de publicacions educatives s’ha mantingut en una, així com també el nombre 
d’articles a revistes científiques. El nombre d’articles a publicacions externes ha 
passat d’un l’any 2015 a quatre el 2017.

• La revista Eix constitueix una fita molt destacada perquè l’equipament i la Xarxa 
disposin d’un mitjà d’expressió científica de qualitat. Amb dos números per any 
i un tiratge mantingut de mil exemplars cadascun, el primer es va editar el maig 
de 2016. Hi ha la possibilitat de subscriure’s als exemplars en paper. 

• En referència a altres publicacions, el museu ha fet un esforç tècnic i pressupos-
tari per augmentar la seva producció: l’any 2015 es publicaren dos monogràfics 
i publicacions educatives, el 2016 en foren sis i el 2017 cinc.
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Descripció quantitativa i anualitzada de les activitats d’excel·lència del mNACTEC (període 2015-
2017)

2015 2016 2017

Projectes

Nre. de projectes de recerca interns 7 1 3

Nre. de projectes compartits amb la xarxa 2 - 2

Nre. de projectes en col·laboració estatal - 2 -

Nre. de projectes en col·laboració internacional - 2 2

Altres projectes - - 2

Publicacions

Nre. de monogràfics de recerca i difusió 1 5 4

Nre. de revistes (físiques i digitals) - 2 2

Tiratge mitjà anual per número de revista - 1.000 1.000

Nre. de publicacions educatives 1 1 1

Articles recerca a revistes científiques 1 1 1

Articles recerca publicacions externes 1 2 4

Participació en activitats especialitzades fora del museu

Ponències presentades - 4 4

Conferències realitzades 9 12 16

Participació en congressos - 2 5

Interacció amb altres agents

Assessoraments i col·laboracions 
tècniques amb la xarxa 1 - 6

Assessoraments i col·laboracions 
tècniques amb altres 65 40 85

Nre. de préstecs d'obra 150 198 92

Altres mesures de suport (convenis amb tercers) 7 5 11

b) Prestigi i reconeixement 
• El mNACTEC participa en projectes que li confereixen reconeixement. La impli-

cació en organismes sectorials nacionals, estatals i internacionals li permeten 
partnerariats a diferents nivells. 

• En referència a jornades i congressos, se n’han organitzat un (2015), cinc (2016) 
i quatre (2017). Respecte de conferències, presentacions i debats se n’han or-
ganitzat onze (2015), dotze (2016) i dinou (2017).

• Les col·laboracions tècniques amb la xarxa han augmentat (sis l’any 2017, cinc 
més que el 2015), de la mateixa manera que les col·laboracions amb tercers (85 
el 2017, vint més que al 2015). Els convenis han crescut en nombre fins a onze 
l’any 2017 i els préstecs de fons es xifren en 92 en el mateix exercici.
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c) Qualitat
• El mNACTEC ha desenvolupat un mapa de processos que regeix la seva ope-

rativa interna. Altrament, no s’ha definit un manual de qualitat que vinculi els 
esmentats processos als procediments que els desenvolupen i que es vinculin a 
la càrrega de feina del personal propi de l’equipament

• El mNACTEC disposa d’un certificat de qualitat ambiental vinculat a les instal-
lacions tècniques i energètiques de la seu de Terrassa.

• L’octubre del 2017 va finalitzar l’estudi diagnòstic en responsabilitat social cor-
porativa (RSC) del mNACTEC.35 El museu va preveure presentar dins el “Pla 
d’acció 2017 del mNACTEC” una memòria d’RSC i l’actualització de l’estudi 
d’impacte i millora ambiental. En aquest sentit, l’equipament es compromet a 
desenvolupar les seves actuacions, activitats i projectes de manera que es mini-
mitzin els impactes mediambientals negatius i assumeix el compromís d’utilitzar 
de manera eficient l’energia a les seves instal·lacions i activitats amb el propòsit 
de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i contribuir 
a reduir els efectes del canvi climàtic.

• El museu disposa d’un codi ètic i de conducta, dins del Programa de Responsa-
bilitat Social Corporativa, que sorgeix de la voluntat i el compromís de disposar 
d’un document que, a la vegada que inclou els instruments legals i institucionals 
bàsics ja establerts, disposi d’un conjunt d’elements que defineixin i marquin 
les actuacions d’integritat, compromís i valors de la institució. El Codi deonto-
lògic i de conducta pren com a referència la legislació vigent a Catalunya així 
com diferent ordenament jurídic internacional, especialment la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i al bon govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Valoracions a l’eix «Excel·lència»

• El mNACTEC i el seu Sistema Territorial es consideren modèlics per a l’organitza-
ció i el funcionament i són una referència en l’articulació d’un discurs integrador 
que permet reflectir el passat del país des de baix, amb la visió de la història 
viscuda, quan  la societat es transformà amb la industrialització. 

35  Consulteu l’apartat 2.1.d) “Bones pràctiques”.
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• L’excel·lència de l’equipament es manifesta en la recerca, publicacions, activitats 
diverses de foment de l’esperit crític o en les col·laboracions dins de la pròpia 
xarxa o amb tercers. 

• Si bé el període avaluat es caracteritza per uns recursos molt limitats, com la 
necessitat de voluntarisme i col·laboracions externes per a la creació de contin-
guts i recerca, hi ha hagut continuïtat en la proposta investigadora. Aquest fet es 
deu a un aprofitament de les noves eines digitals (internet i el projecte “Museu al 
carrer”, però també és molt destacable l’important nombre de publicacions, en 
especial la proposta de la revista Eix, i els projectes internacionals, Miro i la “Ruta 
del Ferro”.

• El fons de publicacions és ingent en nombre i té un gran interès. Les diferents 
vies temàtiques són bàsiques per a documentar aspectes diferenciats, com 
el patrimoni del país, les tradicions i la memòria vinculada als centres fabrils i 
productius, els continguts dels museus de la Xarxa, d’exposicions temporals, o 
l’actualitat del coneixement tècnic, a més d’una col·lecció didàctica rellevant en 
l’adaptació dels continguts museístics a l’ensenyament.

• Respecte a la qualitat procedimental, el museu ha compilat processos i proce-
diments per a crear un manual que reculli el know how de l’equipament. Aquest 
document ha de ser la base de funcionament i, en aquest sentit, l’eina perquè 
no es perdi el coneixement operatiu.

• L’estudi diagnosi en RSC del 2017 mostra una aposta per la bona governança de 
l’entitat i l’excel.lència en la seva gestió i interacció amb tots els grups d’interès. 

2.10. CONTEXT EXTERN

Es considera d’interès identificar les característiques bàsiques i els indicadors d’al-
guns equipaments museístics europeus amb continguts relacionats amb la ciència 
i la història i evolució de la tècnica i la tecnologia. 

Amb perfils diferenciats, les institucions que apropen aquests continguts als públics 
poden tenir diferents nivells es poden classificar, a grans trets, en dos models orga-
nitzacionals bàsics que, alhora, poden ser complementaris:

– D’una banda, els museus amb col·leccions, fons i catàlegs representatius de 
realitats diverses. Bona part dels exemples europeus consultats corresponen 
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a institucions que es troben agrupades o disposen d’una xarxa vinculada. 36

– D’altra banda, les entitats que actuen externament a la gestió dels equipa-
ments, els quals s’hi adhereixen, i que desenvolupen tasques coordinades 
envers la difusió. Conformen relats vinculats al patrimoni industrial territorial  i  
que s’articulen en ofertes conjuntes per al públic (projectes educatius, expo-
sicions temporals, etc.).        

Per al present recull es consideren tres institucions europees rellevants en l’àmbit 
museístic tècnic i vinculat al patrimoni industrial que són una mostra ben diferen-
ciada dels models esmentats: el Science Museum Group, que agrupa diversos 
equipaments anglesos; l’associació Engrenages – Musée des techniques et cul-
tures comtoises, de la regió històrica francesa del Franc Comtat 37 i el Deutsches 
Museum, amb seu central a Munic

El resum d’algunes dades de tipus quantitatiu s’inclou en la taula de la figura 2.

Science Museum Group, Regne Unit 38

Governança i organització

El Science Museum Group (SMG) és una xarxa pública que agrupa equipaments 
industrials i museístics d’àmbit tècnic d’Anglaterra. Està adscrit al Departament de 
Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport del Regne Unit. 

L’SMG s’encarrega de gestionar i coordinar les activitats de quatre museus de diferent 
origen i contingut i les seves xarxes vinculades 39: el Science Museum de Londres; el 
Museum of Science and Industry de Manchester; el National Railway Museum, amb 
seus a York i Shildon i el Nacional Science and Media Museum de Bradford.

36 Hi ha formats diversos d’organització territorial a partir d’un museu com a eix vertebrador: l’exemple del Museu Industrial 
de Westfàlia, el Museu Industrial del Rhin (Oberhausen) o el Museum Network Piraeus Bank Group (El Pireu) correspon a 
establiments industrials vinculats representatius de l’activitat productiva del territori; altrament, el Science Museum Group 
(Londres) s’adiu amb una xarxa de museus de la tècnica i de la tecnologia.

 Casanelles, E. (maig de 2017). “Un museu en xarxa. La singularitat europea del sistema territorial del mNACTEC”. Eix, 
núm. 03, p. 21.

37 L’associació Engrenages es va dissoldre l’octubre de l’any 2018. Altrament, es considera d’interès el model organitzatiu 
que ha representat d’ençà que es va formar (any 1978) i la seva evolució com a centre de serveis territorial. Les dades 
que es presenten corresponen a l’exercici 2015.

38 Annual Report and Accounts 2016-2017. Science Museum Group (2017). [Edició digital]. Manchester: Science Museum 
Group. [Data de consulta:27/03/2018]

 https://group.sciencemuseum.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/SMG_RA_2016-17.pdf
39 Entre d’altres equipaments monogràfics o de temàtica específica també inclou museus com el  Science Museum de 

Wroughton, a Swindon.
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En referència a la governança, la Junta Directiva del Museu de Ciències de Londres, 
segons la National Heritatge Act (1983), té com a funció principal la d’orientar i 
organitzar l’estratègia de l’SMG. La Junta està formada per entre dotze i vint mem-
bres, amb la figura d’un president, tots ells nomenats pel primer ministre a través 
del Departament de Cultura.

Les funcions de l’SMG en referència als museus afiliats impliquen el suport eco-
nòmic institucional, la gestió estratègica i el suport tècnic referent al desenvolu-
pament de continguts i de programes culturals, l’organització d’exposicions i la 
creació d’activitats educatives i socials. Per a desenvolupar aquestes funcions, s’ha 
constituït un grup executiu que inclou els directors dels museus associats, amb la 
direcció del responsable del Science Museum de Londres. Tanmateix, la gestió i 
organització de cada equipament és autònoma i depèn dels equips de cadascuna 
de les institucions agrupades. 

El nombre de personal que duen a terme de forma estructural la gestió i les activi-
tats dels museus que formen el grup és de 865, i suposen un 40,5 % de la despesa 
total. 

Activitats 

En referència a les activitats, l’SMG té com a objectiu oferir una programació anual 
d’exposicions relacionades amb temes d’indústria i de ciència, esdeveniments i 
activitats d’aprenentatge (festivals, activitats familiars, conferències, xerrades...). 
Depenent de l’equipament on es celebren, les activitats estan dedicades a diferents 
tipus de públic (escolar, familiar, públic general, professionalitzador...). Amb aques-
tes premisses, cadascuna de les institucions que formen el grup desenvolupa una 
estratègia pròpia adaptada a la col·lecció i als públics objectiu.

El principal museu del grup, el Science Museum de Londres està especialitzat en la 
vessant científica, bàsicament actual i de futur: la recerca espacial, l’enginyeria, la 
medicina o la biotecnologia són els àmbits principals de difusió. Una mostra exem-
plar dels interessos del museu correspon a la Wonderlab. The Statoil Gallery,  inau-
gurada el 2017, una galeria interactiva adreçada majoritàriament a escolars, nens 
i nenes i públic en general amb una acceptació de públic considerable: 200.000 
visites durant la primera temporada, 61.000 de les quals eren escolars. Aquest 
projecte disposa d’una gestió pròpia que ha permès que es pugui aplicar en altres 
museus del grup. 
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En total, durant l’exercici 2016-2017 els equipaments que formen el grup reberen 
5,2 milions de visitants (3,2 milions a la seu londinenca), que assistiren a les mostres 
permanents, a les exposicions temporals (vint en total durant l’exercici) i a les confe-
rències, festivals i esdeveniments diversos organitzats pel grup o per cadascun dels 
equipaments que l’integren. Altrament, l’SMG té abast internacional a través de 
l’organització de diferents exposicions itinerants. Durant la temporada 2016-2017 
es van inaugurar un total de cinc exposicions itinerants per a viatjar arreu (Austràlia, 
Rússia, el Brasil en motiu dels Jocs Olímpics, l’Índia, la Xina i Europa), les quals van 
rebre aproximadament 440.000 visitants.

En l’àmbit econòmic, els integrants de l’SMG van presentar uns ingressos de 84,8 
milions d’euros (exercici 2016-2017). Majoritàriament provenen de l’aportació pú-
blica (50,8 milions d’euros, prop del 60 % del total); amb valors similars, la resta 
d’ingressos provenen del patrocini i el mecenatge i dels ingressos directes per 
activitats pròpies. 

Engrenages - Musées des techniques et cultures comtoises (MTCC), França 40

Governança i organització 

L’associació Engrenages, anteriorment anomenada Musées des techniques et cul-
tures comtoises, és una de les principals xarxes de museus regionals francesos. Es 
tracta d’una entitat de funcionament autònom composta principalment per diverses 
entitats públiques, amb participació a escala local, regional i estatal, que s’encar-
rega de preservar i potenciar el patrimoni tècnic i industrial del Franc Comtat, de la 
Borgonya (França) i del cantó de Vaud (Suïssa).

L’entitat està governada per un consell d’administració representatiu de les diver-
ses entitats públiques participants, on hi són presents els municipis titulars dels 
equipaments i les associacions o organitzacions que les regeixen. En el segon nivell 
governatiu, la Junta Directiva està composta per set persones que representen 
diversos els consells territorials de França i Suïssa implicats (Franc Comtat, Jura, 
Haüte-Saöne, Belfort i Doubs) i d’altres consellers de l’administració i personalitats 

40 Informe anual MTCC (2015). [Edició digital]. Salins-les-Bains, França: Musées des tècniques et cultures comtoises. [Data 
de consulta:27/03/2018]

 http://www.musees-des-techniques.org/UploadFile/GED//MMZQ-RA_2015.pdf
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destacades dels àmbits de l’administració, la ciència i la tècnica o les finances. 
L’equip de l’associació està compost per onze persones de mitjana (any 2015); el 
seu cost representa un 76 % de les despeses de l’associació, aproximadament. 

Amb l’objectiu de difondre el patrimoni industrial i tècnic a tots els públics, les fun-
cions de l’organització són les pròpies d’un projecte associatiu que actua com a 
centre de recursos regional: s’impulsen projectes transversals de valorització del 
patrimoni tècnic i industrial, es proporciona suport logístic, tècnic i organitzatiu, i  
s’interrelacionen els territoris per unir sinergies diverses (en el desenvolupament de 
recerques, mecenatge, turisme, etc.). 

Segons les dades del 2015, l’organisme agrupa en format de xarxa un total de dinou 
museus i instal·lacions tècniques, agrícoles i fabrils de tipus tradicional i d’interès 
etnològic que caracteritzen la història econòmica i humana del territori: l’Écomusée 
du pays de la cerise (Fougerolles), el Musée de la mine Marcel-Maulini (Ronchamp), 
la Forge-musée (Étueffont), el Musée Japy (Beaucourt), el Musée de l’artisanat (Bre-
botte), el Musée de la Taillanderie (Naus-sous-Sainte-Anne), les Fermes-Musée 
du Pays Horloger (Grand’Combe-Châteleu), el Musée de l’horlogerie (Morteau), el 
Musée de la montre (Villers-le-Lac), el Musée Bost et de l’outil (Laissey), el Grande 
Salline-Musée du Sel (Salins-le-Bains), la Maison du Comté (Poligny), l’Atelier des 
Savoir-Faire (Ravilloles), les Forges de Syam (Syam), el Musée de la lunette (Morez), 
el Musée de la boissellerie (Bois-d’Amont), el Musée des Lapidaires (Lamoura), el 
Musée du fer et du chemin de fer (Vallorbe) i l’Espace Horloger (Le Sentier).  

Activitats 

La posada en pràctica de les funcions de l’entitat suposa actuacions de forma 
preferent en els àmbits dels projectes transversals (exposicions, festivals i esdeve-
niments, jornades i conferències, etc.), de renovació museogràfica, de la formació 
i de la difusió.

Des de 2010 l’associació organitza exposicions itinerants acompanyades sempre 
de programes educatius adreçats al públic escolar i jove. D’una banda, durant el 
2015 l’associació va produir tres exposicions itinerants, una de les quals “A l’eau!”, 
ha viatjat a més de 20 espais al llarg de 48 mesos. D’altra banda, “Engrenages” va 
participar activament en tres esdeveniments relacionats amb la indústria i la tècni-
ca:  la Setmana de la Indústria, el Festival del Patrimoni Industrial i el Festival de la 
Ciència a Besançon, també organitzats per l’entitat.
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A més de la creació d’exposicions i/o esdeveniments, l’entitat, que ha donat asses-
sorament en la museïtzació de nous espais i en la renovació museogràfica, té com 
a prioritat principal donar suport als diferents equipaments associats mitjançant 
renovacions museogràfiques i/o la redacció de nous projectes. Altrament ofereix 
als museus que conformen la Xarxa jornades de reflexió i debat relacionades amb 
l’àmbit industrial, la gestió del patrimoni i la coordinació museística, les quals estan 
organitzades en diferents jornades durant tot l’any. 

En referència a la formació, l’any 2015 hi va haver una reorganització de les activi-
tats i les sessions per a la temporada posterior, especialment de les dedicades al 
públic professional del sector que pot pertànyer, o no, al personal dels museus de 
la Xarxa. Aquestes formacions tenen com a temàtica principal aspectes relacionats 
amb l’àmbit museístic i la gestió cultural (creació de visites accessibles per a tots 
els col·lectius, disseny de projectes culturals, vocabulari tècnic en l’àmbit cultural, 
cursos de conservació preventiva, etc.) o bé, com en el cas de l’itinerari per al 
Musée de la lunette i la Maison de l’email, tenen com a objectiu donar a conèixer 
als professionals del turisme (restauradors, agents culturals, gestors del patrimoni, 
oficines de turisme, etc.) l’oferta dels museus per tal de fer promoció del programa 
d’activitats d’aquests equipaments. 

En la vessant de projectes educatius, el 2015 s’engegaren dues activitats educati-
ves en col·laboració adreçades a escoles de primària i de secundària. Amb finalitat 
didàctica, i malgrat que Engrenages no forma part de cap projecte transnacional, al 
llarg de 2015 es va posar en marxa un viatge d’estudis per tal d’establir una dinàmi-
ca amb el Quebec mitjançant l’equipament Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie 
papetière. Aquest projecte anomenat “Mémories industrielles”,  fou creat l’any 2010 
i va rebre el 2014 el Premi a la iniciativa patrimonial de l’any.

La difusió esdevé una altra de les finalitats bàsiques d’Engrenages que, pel decenni 
2000-2010 ha creat un catàleg de quaranta productes editorials diversos. 

En l’àmbit econòmic, Engrenages va presentar uns ingressos de 0,41 milions d’eu-
ros (exercici 2015). El seu origen majoritari correspon a l’aportació pública (prop del 
62 % del total); els ingressos propis van significar el 2 % dels ingressos, i el patrocini 
i el mecenatge, el 36 %. 
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Deustches Museum, Munic 41

Governança i organització

El Deutsches Museum es troba ubicat a Munic i es centra en àmbits diversos de 
la ciència, la tècnica i la tecnologia. Posseeix un fons de col·lecció molt important 
i una estructura amb funcions diversificades. Per a un estat com l’alemany, que 
considera la innovació tècnica i la recerca científica un dels seus signes d’identitat, 
l’existència d’un museu tecnicista de gran format és inherent al concepte de cultura 
col·lectiva i nacional.

Es tracta d’una entitat de dret públic finançada per l’Estat lliure de Baviera i amb 
el suport del Govern federal i les autoritats locals. Les seves seus són la central, a  
l’Illa dels Museus; el Museu del Transport Terrestre (Verkehrszentrum); l’Aeròdrom 
de Schleißheim, i el Museu de Bonn. 

En referència al govern de l’entitat, el Deutsches Museum s’estructura en diferents 
òrgans:

– El Patronat esdevé l’òrgan de governança màxim de l’entitat, i és el respon-
sable de les modificacions estatutàries, la tria dels membres del Consell d’Ad-
ministració i l’aprovació de l’informe anual. La participació en el patronat és de 
tipus voluntari. 

– El Consell d’Administració s’encarrega de nomenar i assessorar el director 
general i aprovar el pressupost anual de la institució. Està format per deu 
membres. 

– El Consell Assessor Científic s’encarrega d’aconsellar i fer recomanacions 
de tipus científic sobre la planificació de la recerca i altres projectes, a més 
d’assessorar al director general i la Junta. Segons els estatus de l’entitat, el 
Consell Assessor Científic consta de nou a dotze membres elegits, dos dels 
quals han de ser estrangers proposats pel Consell d’Administració, per a un 
termini màxim de quatre anys i dues eleccions. El perfil dels membres és de 
científics, acadèmics i responsables i tècnics del món industrial. 

– El director general gestiona l’equipament i el seu personal i, en les seves fun-
cions executives, s’inclou la preparació de les estratègies a llarg termini, dels 

41 Jahresbericht 2017. [Edició digital] Munic, Alemanya: Deustches Museum [Data de consulta: 13/07/2018].
 https://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/010_DM/010_Information/130_Wir/060_JBs/DtMuseum_

Jahresbericht_2017_web.pdf
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pressupostos i dels informes d’execució (memòries, tancaments, etc.). que, 
posteriorment, rebran isi escau, aprovaran les instàncies superiors.

Quant a l’organització, al tancament de l’exercici 2017 la plantilla total de les seus 
diverses del Deutsches Museum sumava 423 treballadors, 122 dels quals eren 
vigilants, als quals calia afegir 173 becaris i voluntaris en les diverses activitats que 
desenvolupa l’ens. 

Les unitats departamentals amb què s’articula l’entitat són la Direcció Científica, el 
Departament de Ciències Naturals, el Departament d’Enginyeria, el Departament 
de Transport Terrestre, el Sistema de Gestió del Museu i Digitalització d’Objectes, 
el Museu de Bonn, el Museu de Nuremberg, el Departament d’Educació, l’Institut 
de Recerca per a la Història de la Tecnologia i la Ciència, l’Arxiu, la Biblioteca i la 
Càtedra de Comunicació Científica Oskar von Miller.

El Deustches Museum fa el rol de centre de recerca i a les seves instal·lacions i 
equips humans s’hi porten a terme projectes diversos. Forma part de la Leibniz 
Association, unió d’instituts de recerca no universitaris alemanys amb branques 
d’estudi múltiples. 

Activitats 

Les activitats del Deutsches Museum es realitzen a les diferents seus de la institució, 
si bé, en referència a les exposicions permanents, la major part d’elles es mostren 
a l’Illa de Museus de Munic. 

A la seu central, les mostes permanents són de la temàtica següent: història del 
museu i del coneixement tècnic a Alemanya, història de la tècnica agrícola i la 
producció agrícola, les coves d’Altamira i l’economia paleolítica, la telecomunicació 
històrica i les tècniques actuals, observatori astronòmic, un planetari, la tècnica es-
pacial, la mineria, l’enginyeria de la construcció de ponts i de túnels, la  química i la 
seva aplicació industrial, el  ferrocarril i el seu desenvolupament en territori alemany, 
els combustibles fòssils, el pèndol de Foucault, la geodèsia, el vidre, la ceràmica, 
la història de la informàtica, les carrosses i les bicicletes, els motors d’explosió, 
la història de l’aviació, la maquinària, les mesures i els pesos, les matemàtiques, 
la física, la metal·lúrgia, la  microelectrònica, els instruments musicals, el paper, 
la farmàcia, la navegació, l’electricitat, els jocs i les joguines tècniques, la producció 
tèxtil, el medi ambient, la construcció hidràulica, els instruments científics i els de 
mesurament del temps.
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Amb la voluntat de presentar una oferta variada d’activitats per a tots els segments 
de públic, les visites a les exposicions s’imparteixen en diverses llengües, es porten 
a terme tallers experimentals per a adults i nens i es fan visites especialitzades a 
càrrec dels mateixos comissaris de les exposicions, entre d’altres accions. 

Bona part de les activitats que s’ofereixen a la seu de l’Illa dels Museus són visi-
tes guiades per a públic general en diferents llengües, demostracions de diversos 
experiments científics, visites per a nens, els tallers de Kinderreich (àrea infantil) 
i visites específiques per a gent gran. Al Verkehrszentrum (museu del transport 
terrestre), l’activitat pública principal també correspon a les visites guiades per a 
públic general en diferents llengües, les visites escolars i diferents tallers, a més a 
dels simuladors oberts al públic de diferents transports terrestres, una activitat amb 
una gran acceptació de públic. A l’aeròdrom de Schleißheim, les visites guiades 
per a públic general i nens són prioritàries, però l’activitat més multitudinària són el 
simulador de vol i el globus aerostàtic.

Les activitats educatives es converteixen en l’eix central de l’acció de l’entitat. En 
aquest sentit, al nivell 0 del Centre de Noves Tecnologies del museu, hi ha l’espai 
anomenat Kinderreich (reialme dels nens), amb un muntatge interactiu destinat al 
tram d’edat d’entre 3 i 8 anys. Amb l’objectiu d’apropar el món de la ciència al 
públic infantil, s’hi realitzen diferents esdeveniments d’oci i formació: celebracions 
infantils, tallers experimentals, visites guiades interactives, demostracions de diver-
ses tècniques per part de professionals, etc. 

Les activitats de recerca es porten a terme a l’Institut de Recerca, Educació i Edu-
cació, i estan vinculades a l’estudi de les col·leccions i al disseny i continguts de 
les exposicions, aixií com als fons provinents de l’Arxiu i la Biblioteca. Altrament, el 
museu col·labora en les activitats transversals amb la xarxa de la Leibniz Associa-
tion i altres programes propis i compartits, amb projectes del Münchner Zentrum 
für Wissenschafts-und Technikgeschichte – MZWTG i la TUM School of Education 
(Universitat Tècnica de Munic) i del Rachel Carson Center (iniciativa conjunta del 
Deutsches Museum amb la Universitat Ludwig Maximilian de Munic).

En l’àmbit econòmic, el Deutsches Museum va presentar uns ingressos de 105 
milions d’euros (exercici 2017), procedents majoritàriament de l’aportació pública 
(80,4 % del total); els ingressos propis van significar el 10,3 % dels ingressos i el 
patrocini i el mecenatge, el 9,3 %.
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Figura 2

SCIENCE MUSEUM 
GROUP (2016/2017) 
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- MTCC (2015)
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Ingressos totals 84.802.407 € 408.674 € 105.000.000 €

% ingressos propis 20,3 % 36,3 % 10,3 %

% ingressos de mecenatge 19,8 % 2 % 9,3 %

% aportacions públiques 59,9 % 61,8 % 80,4 %

Despesa de personal propi 34.323.780 € 304.502 € 28.700.000 €

Nombre de personal propi 865 10 42  423 43
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Nombre de visitants anuals 5.205.000 44 28.300 1.411.960

Nombre d’expos. temporals 2045 5  3 

Nombre d’usuaris per 
tipus d’activitat o centre 

Science Museum:
conferències 17.180; 
festivals: 57.000 
Museum of Science 
and Industry. 
Manchester: festival 
de ciència: 136.000 
National Railway 
Museum. York/Shildon
Conferències: 272.000
National Science 
Media Mus. Bradfort
fest.familiar: 23.300 
Altres esdeveniments 
familiars: 1.500

“La Setmana 
de la Indústria”: 
250;“Festival de 
Patrimoni Industrial”: 
520;“Festival de 
la Ciència de 
Besançon”: 13.000 
(9.500 públic general 
/3.500 escolars)
“Traces de mine” 
Ronchamp: 
347;“Traces de sel” 
Salins-les-Bains: 
124;“Professeurs 
en entreprise”: 
69;Projecte de 
formació als futurs 
professors: 40 
Itinerari educatiu: 40

Illa dels Museus: 
12.813 
Drassanes 
aeronàutiques: 1.715
Museu del Transport 
Terrestre: 8.185

Nombre usuaris del web 11.040.000 23.800 

Seguidors/usuaris xarxes 46

Facebook 381.470 334 26.500

Twitter 773.138 264 3.600

Instagram 199.165 - 1.770

42 El personal comptabilitzat únicament es refereix a l’associació. No s’hi inclouen el personal dels museus i equipaments 
de la xarxa.

43  No es comptabilitzen com a personal 173 becaris i voluntaris registrats durant l’exercici 2017.
44 La xifra correspon al total de mostres temporals del grup: Science Museum, Londres: 11 exposicions; Museum of Sci-

ence and Industry, Manchester: 3 exposicions; National Railway Museum, York i Shildon: 1 exposició itinerant; National 
Science Media Museum, Bradford: 5 exposicions.

45 La xifra correspon al total de visitants dels equipaments del grup. Les dades segregades són les següents: Science 
Museum, Londres: 3,22 milions; Museum of Science and Industry, Manchester: 0,64 milions; National Railway Museum, 
York: 0,7 milions; National Railway Museum, Shildon: 0,23; National Science Media Museum, Bradford: 0,4 milions.

46 Els subtotals de seguidors/usuaris de les xarxes socials del Science Museum es reparteixen de la manera següent: 
en els comptes del Science Museum, Londres, 196.484 a Facebook, 666.727 a Twitter i 196.484 a Instagram; en els 
comptes del Museum of Science and Industry, Manchester: 40.538 a Facebook, 28.308 a Twitter i 2.681 a Instagram; 
en els comptes del National Railway Museum, York i Shildon, 113.873 a Facebook i 37.014 a Twitter; en els comptes del 
National Science Media Museum, Bradford, 30.575 a Facebook i 41.089 a Twitter.

 Data de consulta: 16/03/2018. Font: www.trackalytics.com
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3. VALORACIÓ DE CONTINGUTS PER EXPERTS EXTERNS 

3.1. APLICACIÓ METODOLÒGICA 

En el marc metodològic de l’avaluació estratègica, la fase de parametrització de 
la informació recull la valoració d’experts interns com un dels procediments que 
constitueixen la interpretació de la informació obtinguda.47

Respecte de l’abast i els àmbits de l’avaluació estratègica, s’ha considerat que la 
valoració d’experts s’havia de limitar a aspectes determinats en què els indicadors 
qualitatius requereixen un especial i profund coneixement sectorial. En aquest sen-
tit, es pretenen valorar:

– Els aspectes genèrics i sectorials: naturalesa dels objectius, adaptació a la 
demanda social i cultural, impacte en la dinàmica del sector i rol territorial.48

– Els continguts: els recursos i l’organització que estructura l’ens avaluat, l’ade-
quació de les activitats, els projectes digitals i la comunicació.49

– Les propostes de millora que, des de diverses perspectives externes, s’apun-
ten com a estratègies destinades a remeiar les possibles deficiències.

Per portar a terme la valoració, metodològicament s’adapta el mètode Delphi 
mitjançant un informe pautat, en format de qüestionari, definit puntualment per a 
l’equipament. 

En l’avaluació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
s’ha concretat un esquema d’informe (annex 2) que s’estructura en funció del ma-
teix mètode que s’ha seguit en l’avaluació estratègica de l’equipament, introduint 
com a criteris de valoració la qualitat de l’oferta, la singularitat del servei o producte, 
la innovació en la generació del servei i la gestió, els valors culturals o formatius, el 
valor implícit de l’oferta i la projecció exterior.

47 La base metodològica que defineix aquest apartat es desenvolupa a l’apartat 5.3 del model propi:
 CoNCA (2014). Avaluació estratègica. Model ... Op. cit. 2, p. 50-52.
48 La informació requerida correspondria a l’eix transversal 1, “Governança i coordinació” (planificació estratègica); a l’eix 3, 

“Estructura organitzativa” (interacció sectorial), i a l’eix 6, “Cohesió social” (motor de cohesió).
49 La informació requerida correspondria a l’eix transversal 3, «Estructura organitzativa» (organització interna); a l’eix 4, 

“Activitats i públics” (oferta i activitats); a l’eix 5, “Paradigma digital”, i a l’eix 7, “Educació” (accent educatiu).
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L’avaluació inclou apartats de redacció lliure i de tipus formulari, en què cal optar 
per una de les opcions (Sí/No, Efectiu/Millorable) i comentar l’elecció a partir dels 
aspectes valoratius que s’hi descriuen. L’índex és el següent:

1. Valoració d’aspectes genèrics i sectorials (camps de redacció lliure).
a. En referència a les estratègies del mNACTEC i a la demanda social i cultural 

del servei que ofereix.
b. Impacte de l’acció del mNACTEC en la dinàmica general cultural i com a eina 

de coneixement i de promoció del patrimoni industrial, de la ciència i de la 
tècnica. 

2. Valoració de mitjans, d’activitats i de continguts (formulari i comentaris de redac-
ció lliure).
a. Infraestructures, recursos disponibles i organització.
b. Les col·leccions i les activitats.
c. Respecte del projecte formatiu i del projecte social.
d. Iniciatives envers la xarxa territorial i el patrimoni industrial.
e. Digitalització i comunicació.

2. Propostes de millora (camps de redacció lliure). 
a. Llistat de fortaleses i febleses detectades en l’ens i en les seves activitats. 
b. Llistat de recomanacions derivades i comentaris vinculats.

Dins l’estructura de l’informe que han de respondre els experts, el procediment 
continua amb la definició dels perfils d’experts que es consideren més idonis per 
aportar reflexió i valoració qualitativa. Així, en l’adaptació a la casuística del mNAC-
TEC es van establir tres prototipus d’especialista a consultar:

– El perfil d’expert en continguts tècnics: corresponent a l’expert en temàtica 
tècnica i en tecnologia, així com en l’estudi i la divulgació des de l’òptica de la 
història i evolució de la ciència.  

– El perfil de museòleg: corresponent a professionals de l’aplicació d’eines mu-
seogràfiques en la presentació de col·leccions i mostres al públic.  

– El perfil vinculat al patrimoni industrial: expert vinculat a la gestió, promoció i 
estudi del patrimoni vinculat als centres productius i fabrils, així com a la seva 
repercussió socioeconòmica. 

S’ha procedit a la recerca dels especialistes idonis en consonància amb les neces-
sitats esmentades. En aquest sentit, alguns dels prescriptors consultats presenten 



97

característiques de coneixement transversals als perfils definits, motiu pel qual s’ha 
concretat el nombre d’aportacions qualitatives a quatre experts. 

Un cop els experts van emplenar els informes, es va procedir a la sistematització de 
la informació rebuda i a la consegüent confrontació entre les diferents aportacions 
mitjançant una entrevista individualitzada amb cadascun. 

3.2. RESULTATS DE LA VALORACIÓ D’EXPERTS

De les valoracions obtingudes, l’avaluador parametritza la informació per circums-
criure les aportacions més personals i diferenciar els aspectes discordants entre els 
experts. 

A l’efecte de síntesi, s’ha expressat la informació per conceptes i respostes breus. 
Les discrepàncies entre experts s’assenyalen específicament.

EN REFERÈNCIA ALS ASPECTES GENÈRICS I SECTORIALS

Estratègies i la demanda social i cultural
• El museu és la representació del caràcter emprenedor del país: el museu és el 

reflex de la cultura industrial i tecnològica.
• El MNACTEC assegura la coherència amb el sistema d’equipaments en xarxa, 

amb l’afegit de la descentralització.
• Hi ha diferents demandes i sectors socials vinculats: el públic terrassenc, el 

sector tècnic especialitzat (l’escola d’enginyeria de l’UPC de Terrassa, entre d’al-
tres), les escoles de tot Catalunya i la ciutadania interessada amb la temàtica 
industrial, científica i tècnica.

• La xarxa constitueix un seguit d’ecomuseus amb seus diverses i temàtiques  
relatives al patrimoni científic, tècnic i industrial.

• Les col·leccions són una base d’estudi molt rellevant per als investigadors.
• Durant el període avaluat, convuls per al país, el mNACTEC ha mantingut una 

línia estratègica coherent i actualitzada, que es centra en la vinculació dels co-
neixements tècnics i científics i en la construcció social.

• La visió que té el museu de la seva temàtica és transversal i inclou qüestions 
socials diverses: gènere, protecció del medi ambient, compromís cultural, etc.
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Impacte en la dinàmica cultural i en el coneixement i la promoció del 
patrimoni industrial, de la ciència i de la tècnica.

• El mNACTEC és el responsable que el patrimoni que promou s’hagi incorporat al 
món cultural català. L’Associació d’Amics del Museu (AMCTAIC) hi ha col·laborat 
i hi col·labora.

• La seva acció ha estat referencial a Catalunya i a Espanya i s’integra en el marc 
europeu mitjançant la col·laboració amb organitzacions internacionals de patri-
moni (TICCIH).

• El mNACTEC desenvolupa una tasca molt lloable de divulgació i una activitat 
educativa intensa, alhora que té una incidència destacable en la promoció del 
turisme industrial.

• La participació en projectes de tipologia diversa i de caire participatiu converteixe 
el MNACTEC en un espai d’aprenentatge, trobada i gaudi cultural, compatible 
amb la posada en valor del patrimoni industrial i científic des d’una òptica territo-
rial. Són propostes innovadores d’acció cultural. 

EN REFERÈNCIA ALS MITJANS, LES ACTIVITATS I ELS CONTINGUTS

Infraestructures, recursos disponibles i organització

Adequació de les infraestructures per a tasques d’exposició i de conservació.
• Sí. Molt adequades a Terrassa, suficients a les seus.
• Els espais de Terrassa són adequats, així com el magatzem de Cervera. A la 

Colònia Sedó hi calen millores, la Farga Palau es complementa amb el museu 
municipal per a cobrir mancances i a Castellar de n’Hug els espais són suficients 
per a contextualitzar el seu propi discurs monogràfic.

Adequació de les infraestructures per a les activitats pedagògiques i de recerca i 
per a la resta d’actes públics. 
• Sí, per a fer-hi cursos i conferències. La biblioteca és excel·lent, si bé l’horari de 

consulta és limitat. 
• A les seus les infraestructures no estan pensades per a assumir les funcions 

esmentades i alguns serveis d’acollida o auxiliars (botiga, restauració, etc.).

Disponibilitat dels mitjans i accessibilitat per als usuaris.
• Cal millorar els espais d’acollida, l’accessibilitat i l’activitat, si bé són millors que 

els de la majoria d’equipaments museístics.
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• En relació amb les seus, hi ha mancances en termes d’accessibilitat.

Estructura organitzativa de l’ens.
• Limitació dels mitjans per a la recerca, que hauria de ser un component estable 

del museu, amb independència de les col·laboracions externes. 
• L’ens ha de tenir major autonomia i li calen més recursos humans.
• Com a xarxa amb una seu central d’àmbit nacional, ha de donar resposta a les 

demandes d’assessorament, dinamització i activitat dels espais vinculats direc-
tament o a través de la xarxa. Això implica més personal qualificat.

Les col·leccions i les activitats

Museografia: exposicions permanents i mostres temporals. 
• La museografia és homogènia, molt didàctica i sospesada, amb rigor científic i, 

alhora, empra un llenguatge proper.
• Algunes de les col·leccions exposades no disposen d’una museografia definitiva.
• La dinàmica expositiva és molt interessant.
• L’espai ampli li permet un plantejament expositiu flexible, amb exposicions que 

passen a ser permanents i d’altres de temporals amb periodificació diferent. 
Això fa que sigui un museu en evolució constant i en què conviuen de diversos 
muntatges.

• Els recursos museogràfics són diversos i es té en compte la interactivitat amb el 
visitant.

• L’evolució dels mitjans tecnològics aplicats a la museografia li possibilita generar 
més atractiu, sobretot a les seus.

Les exposicions temporals (2015-2017) i les expectatives generades.
• Programació molt interessant en relació amb les exposicions temporals.
• Les aliances amb grans entitats del sector han possibilitat mostres amb una 

perspectiva narrativa més tradicional del museu i en consonància amb la neces-
sitat de discursos transversals i mirades més socials.

• L’aplicació dels darrers recursos tecnològics consolida una línia alternativa als 
muntatges existents.

• Discrepància: Potser és desigual l’exposició sobre fites científiques i tècniques 
catalanes (“Catalunya, un país d’enginy i innovació”, 13/07/17-03/02/19).  

• Discrepància: Hi ha hagut poca consideració a la història industrial i tecnolò-
gica comparada. Cal ampliar la participació a col·lectius no representats en els 
discursos actuals.
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Els continguts i les col·leccions.
• El museu posa en valor la ciència i la tecnologia i la seva vinculació a la vida 

quotidiana mitjançant el món del treball.
• És evident que s’ha fet un esforç molt important per a la recuperació del patri-

moni català. 
• Les col·leccions no estan prou ben catalogades a causa de la manca de recur-

sos.
• El fons és molt interessant i divers, però presenta la problemàtica de la conser-

vació diferenciada i posseeix peces de grans dimensions.
• Cal reflexionar sobre una col·lecció formada no només per objectes sinó també 

per espais de treball que inclouen la història viscuda i els espais fabrils que de-
terminen la societat actual.

La recerca.
• Els resultats són notables. Tanmateix, la recerca que es fa és massa voluntarista 

i depèn de l’ajut extern. 
• Es pot avançar més en els partenariats amb universitats i centres de recerca.
• La recerca és un dels àmbits afectats per la manca de personal.
• S’observa poca connexió amb l’àmbit universitari, tot l’evolució positiva amb 

projectes com el del CETIM / UPC.
• El suport a treballs de final de màster (història de la ciència, gestió turística del 

patrimoni) permet consolidar l’aliança amb el món universitari, però cal disposar 
de personal propi d’acompanyament 

L’accés dels investigadors als fons. 
• L’accés és bo a la seu de Terrassa, així com a Ripoll, al magatzem de Cervera i 

és millorable a Ripoll i Castellar de n’Hug.
• És imprescindible continuar l’aposta existent en la digitalització de fons i l’accés 

digital.

El projecte formatiu i el projecte social

L’oferta dels serveis educatius.
• S’ajusta a les necessitats. 
• És una fortalesa per a la institució: oferta àmplia i diversa.
• Oferta molt coneguda i de qualitat, especialment a la seu central. En aquest 

aspecte, hi ha una gran diferència amb la resta de seus.
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• Caldria estar connectats al Departament d’Ensenyament, amb una vinculació 
directa a la formació de formadors (cicles formatius, educació primària, educació 
secundària) i a les universitats del territori. 

Difusió dels continguts fonamentals i necessaris de la temàtica tècnica i patrimonial.
• El museu porta a terme una difusió efectiva del patrimoni català i resta atent a la 

realitat internacional.
• La revista Eix ha de servir per a projectar el coneixement del patrimoni industrial 

i la tasca que desenvolupa el museu.
• L’AMCTAIC és activa i complementa i potencia els continguts i les activitats del 

museu. 
• És l’únic museu que gestiona la memòria industrial del país, amb una col·lecció 

moble i immoble pròpia i amb una xarxa d’elements patrimonials territorials.
• És necessari incorporar progressivament la tecnologia, especialment digital, que 

va determinant els canvis de paradigma actuals. La connexió ha de ser més 
explícita amb la quotidianitat que, deixant de banda els processos productius 
industrials, crea canvis culturals rellevants: tecnologies de la informació, de la 
comunicació, aplicades a les ciències de la salut, ambientals, etc.

• La preservació de la memòria ha de ser conseqüent amb els reptes contempo-
ranis, de forma inicial en les mostres temporals i les activitats de l’equipament.

Les activitats de foment de l’esperit crític.
• L’equipament parla d’història de la tecnologia però també reflexiona sobre pre-

sent i futur i qüestiona el paper de la ciència i la tècnica i les seves implicacions. 
Aquesta consciència forma part del relat expositiu i de la resta d’activitats.

• Discrepància: L’oferta d’activitats de foment de l’esperit crític és poc significati-
va si es considera que es tracta de l’equipament central de la ciència i la tècnica, 
si bé durant els anys d’estudi s’aprecia una tendència a considerar la necessitat 
d’espais de debat i reflexió: monòlegs científics, cicles de conferències, premi 
literari escolar, jornades sobre vehicle elèctric, etc.

Els projectes socials i la difusió social de la cultura. 
• S’ha posat en marxa un programa de responsabilitat social corporativa.
• Valoració positiva dels projectes de servei a la comunitat educativa, participatius 

com el “Museu al carrer”, beques i ajuts a escoles d’alta complexitat.
• És necessària una major incidència de la situació socioeconòmica actual del 

país.
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Impacte sociocultural i econòmic en l’entorn immediat.
• La seu de Terrassa comparteix alguns projectes amb la ciutat de Terrassa i amb 

el Vallès. S’integra en les diverses visions locals i participa en la ciutat.Tanmateix, 
si bé l’impacte és manifest a Terrassa, no és tan visible a les seus o en bona part 
de la xarxa.

• En referència a la Xarxa, els municipis petits on hi ha molts dels elements patri-
monials no poden fer front a les necessitats compartides de difusió i dinamització 
dels espais recuperats.

Xarxa territorial i patrimoni cultural

Xarxa territorial i activitats transversals vinculades.
• La xarxa és un exemple d’organització en format d’ecomuseu i evidencia l’exten-

sió del desenvolupament industrial a tot el territori català. 
• El funcionament és regular i consolidat i la coordinació efectiva. Hi ha una impli-

cació territorial molt per sobre de qualsevol altre museu nacional.
• La integració de la xarxa es veu en les referències de cada equipament a la resta 

i al fet de compartir museografia, guies didàctiques, etc.
• La xarxa necessita més autonomia i més capacitat de gestió (més personal) per 

a ser àgil i eficient en la gestió i la promoció.

Promoció i conservació del patrimoni industrial.
• Les seus ja són exemple de promoció i conservació del patrimoni català. Les 

col·leccions són també un referent.
• La xarxa és un exemple a escala internacional.
• Molt rellevant a Catalunya, s’ha aconseguit establir aliances amb els ajuntaments  

i solucions a la recuperació i promoció d’espais industrials. El problema és la fase 
següent: garantir la dinamització i l’acció cultural i educativa.

• La xarxa està apostant per vincular els espais petits a museus propers que els 
puguin fer funcionar i apropar-los a la ciutadania.

Digitalització i comunicació

Intel·ligibilitat, practicitat i accessibilitat del web.
• Web fàcilment accessible, amb molta informació variada i renovada.
• Discrepància: Cal millorar l’accessibilitat al web.
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Ús i profit de les xarxes socials.
• El newsletter que es distribueix per email està ben concebut.
• És millorable la presència a les xarxes socials. Calen perfils professionals formats 

per a treure’n rendiment.

La política de comunicació i de màrqueting.
• La revista Eix pot ser un mitjà adequat per a fer comunicació de la temàtica del 

MNACTEC. També ho poden ser els blocs i la presència creixent als mitjans de 
comunicació audiovisuals.

• El MNACTEC és percebut com a museu didàctic i divulgatiu. Tanmateix, li manca 
autonomia per a poder marcar un perfil propi.

Projecció externa de l’equipament.
• El museu està vinculat a les principals xarxes i institucions de la temàtica. L’AMC-

TAIC també aporta connexions diverses.
• Històricament ha tingut una gran presència internacional i contactes arreu. L’an-

terior director, el senyor Casanelles, va ocupar la presidència del TICCIH i hi 
continua vinculat.

• Les publicacions que es reben a la biblioteca demostren la vinculació amb el 
sector a escala internacional.

• S’ha treballat limitadament la connexió del patrimoni industrial i fabril català amb 
l’Estat espanyol i amb el territori europeu, però calen recursos dels quals l’entitat 
no disposa.

El posicionament de l’ens envers el públic.
• Cal insistir en la via per a incrementar el públic genèric i turístic.
• L’equipament està ben posicionat en públic jove i familiar.
• A Terrassa està integrat en la vida cultural del municipi.
• S’ha d’aconseguir fer un salt qualitatiu per vincular espais industrials a espais de 

gaudi i impulsar serveis complementaris que redefineixin aquest posicionament.

PEL QUE FA A LES PROPOSTES DE MILLORA

Punts forts
• Seu central emblemàtica i amb grans espais disponibles.
• Concepció museològica singular i plantejament expositiu dinàmic.
• Museografia adequada i didàctica.
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• Col·lecció representativa del patrimoni tècnic i industrial català. Continguts inte-
ressants i diversos.

• Relacions amb el teixit científic, tècnic i industrial català.
• Projecció i bones relacions internacionals.
• Biblioteca molt interessant.
• Model descentralitzat: compromís amb el territori i vinculació en l’assessorament.
• Oferta cultural i educativa àmplia i consolidada.
• Referent en la recuperació del patrimoni industrial.
• Vinculació de temàtiques històriques a problemàtiques contemporànies.
• Creixement sostingut d’usuaris.
• Creació de propostes participatives.

Punts febles
• Manca d’autonomia en la gestió.
• Els pressupostos són excessivament reduïts.
• L’equip de treball és insuficient.
• El museu sovint depèn massa del voluntarisme, que, si bé cal potenciar, no pot 

substituir la tasca institucional.
• Cal completar l’estudi dels elements de la col·lecció: catalogació, restauració, 

digitalització.
• Algunes de les col·leccions exposades han de renovar la museografia.
• La recerca i la difusió en àmbits científics és limitada.
• A la seu central de Terrassa hi ha problemes de climatització a la nau de la seu 

central, la botiga presenta deficiències i hi ha problemes de circulació i accés a 
les diferents exposicions de la seu central.

• Cal donar un major impuls al Sistema Territorial del mNACTEC.
• Es donauna manca de visitants a les seus, especialment a la Colònia Sedó i a la 

Farga Palau, on també hi ha problemes d’accessibilitat.
• El relat i els continguts poden ser percebuts com a complexos i socialment no 

són gaire reconeguts.
• En el còmput global de públics, el volum de visitants no escolars és relativament 

baix.
• L’impacte estatal i internacional és poc significatiu.
• La idiosincràsia dels equipaments patrimonials del museu impliquen grans cos-

tos de manteniment i volums d’inversió importants per a la seva conservació.
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Recomanacions
• Disposar de recursos sobretot per a reforçar àrees de treball, especialment per 

a crear un departament de recerca i per a progressar en la catalogació i la res-
tauració de les col·leccions.

• Definir un pla d’accions i coordinar-se amb els diferents actors relacionats per 
atraure més visitants genèrics i turistes, i alhora per aprofundir en l’aposta pel 
públic escolar i familiar.

• Cal dotar al museu de més autonomia per optimitzar la seva capacitat d’actua-
ció.

• Cal insistir en la dinamització del Sistema - Xarxa del MNACTEC.
• Apostar per la internacionalització i l’organització d’esdeveniments anuals.
• Consolidar les aliances amb universitats i centres de recerca per a projectes 

d’R+D.
• Aprofundir en la vinculació amb diferents actors educatius i les àrees de govern 

vinculades: formació professional, educació d’adults, formació a formadors, uni-
versitats del territori, etc.

• Vincular l’activitat a entitats que estiguin treballant sobre problemàtiques con-
temporànies, com la pobresa energètica o el canvi climàtic, i alhora  relacionar 
el museu amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS).





4. CONCLUSIONS
Un cop feta la diagnosi, es recullen en format de fortaleses i febleses 
les principals conclusions d’aquesta anàlisi interna. S’han organitzat els 
resultats en models temàtics clarament diferenciats:
• De tipus organitzatiu
• De tipus econòmic
• Respecte de l’oferta i el contingut



ès vincular, a curt i mitjà termini, l’aportació pública a l’execu-
ció concreta de projectes i activitats.
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4. CONCLUSIONS

• El mNACTEC és museu nacional 
reconegut per la Llei de Museus 
de 1990. El Pla de Museus 2030 li 
dona la mateixa consideració. 

• Exerceix el lideratge com a equi-
pament museístic dedicat a la ci-
ència i la tècnica, com a institució 
vertebradora del Sistema Territorial 
i com a apèndix de l’Administració 
en tasques de gestió i de difusió del 
patrimoni industrial.

• El Sistema Territorial del mN-
ACTEC és un referent nacional i 
internacional. L’articulació del ter-
ritori defineix una imatge del passat 
industrial i un relat integrador de la 
identitat del país. 

• El model descentralitzat ha im-
plicat una col·laboració igualitària i 
una estratègia genèrica comuna de 
foment del patrimoni industrial. 

• Les seus del mNACTEC són pa-
trimonials, amb interès intrínsec 
com a immobles i, alhora, per les 
instal·lacions i/o col·leccions que 
contenen.

• La seu central és emblemàtica. 
Alhora, disposa de grans espais 
aprofitables per a les activitats de 
l’equipament.

• Tot i ser un equipament nacional no 
té personalitat jurídica pròpia i, 
per tant, la seva autonomia referent 
a la presa de decisions estratègi-
ques i a l’organització és limitada. 

• En relació amb la governança del 
museu i dels seus òrgans rectors, 
s’incompleix la llei de museus vi-
gent i el Pla de Museus 2030.

• No ha estat vigent en el trienni 2015-
2017 cap contracte programa 
que vinculi activitat i finançament. 
Tot i que el Pla de Museus 2030 ho 
determina, tampoc ha estat previs-
ta aquesta vinculació estratègica 
per a exercicis posteriors.

• La manca d’identificació fiscal 
singular limita l’acció de l’equipa-
ment i integra el museu en les ini-
ciatives que es desenvolupen des 
de l’ACdPC i la resta de centres 
gestors i de continguts que l’entitat 
agrupa.

• El Consell Rector, màxim òrgan de 
governança normatiu, no existeix 
a la pràctica. Les seves responsabi-
litats són assumides per la Direcció 
del museu o pel Consell d’Adminis-
tració de l’ACdPC. Aquest fet ter-
giversa el seu sentit de supervisió i 
proximitat i alenteix  les dinàmiques 
de presa de decisions.

4.1. DE TIPUS ORGANITZATIU

FORTALESES FEBLESES
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• La implementació d’un programa 
de responsabilitat social cor-
porativa implica l’assumpció de 
directives qualitatives vinculades a 
la comunicació i a la relació interna 
i externa.

• Les interrelacions internacio-
nals comporten una vinculació 
estratègica del mNACTEC a escala 
institucional, de continguts i, si es-
cau, de projectes.

• També en referència al Consell 
Rector, cal una actualització de la 
norma que el regula.

• Es treballa sobre la base d’una 
planificació estratègica pròpia 
que està subsumida a la disposició 
pressupostària que atorga l’ACdPC. 
Aquest fet afecta tant la despesa en 
activitats com  la programació tem-
poral de les inversions.

• No es disposa d’un pla de recur-
sos humans propi o, si més no, 
d’un organigrama aprovat. 

• L’equip de treball és insuficient, 
molt inferior al que hi havia anteri-
orment, i no està proporcionat amb 
les funcions i la càrrega de treball 
implícita. En referència al personal 
especialitzat que produeix contin-
guts i recerca, el seu nombre es 
redueix al mínim. 

• Com a conseqüència directa, el 
museu sovint depèn massa del 
voluntarisme, que, si bé cal po-
tenciar, no pot substituir el personal 
propi.

• Respecte de la infraestructura, a la 
seu central de Terrassa hi ha pro-
blemes de climatització, i a les seus, 
problemes diversos de manteni-
ment dels immobles i d’actualit-
zació museística, especialment a 
la Colònia Sedó.  

• Si bé es disposa d’un pla de màr-
queting genèric de l’ACdPC, no 
s’ha implementat un document 
propi que manifesti les necessitats 
singulars del museu i les estratègi-
es vinculades a orientar i dirigir les 
accions.   

FORTALESES FEBLESES
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• Els ingressos totals de l’entitat 
han crescut un 10 % durant el 
període avaluat. L’increment afecta 
tant els ingressos propis generats 
com a les aportacions públiques.

• Hi ha potencial per generar més 
recursos propis atesa la tendèn-
cia de creixement de públics, incre-
mentant l’oferta d’activitats i l’aug-
mentant altres ingressos, com el 
lloguer d’espais, els patrocinis, etc. 

• La vinculació internacional del mu-
seu possibilita obtenir partners 
per a participar i finançar projectes 
conjunts.

• Els pressupostos són excessiva-
ment reduïts per a dotar un museu 
d’àmbit nacional. La mancança de 
recursos és evident tant en les tas-
ques museístiques com en la gestió 
del Sistema Territorial i les accions 
de protecció i difusió del patrimoni 
industrial.

• En relació amb la seva dependència 
orgànica, el museu gestiona única-
ment una part del pressupost 
que li és atorgat. La resta està cen-
tralitzada, incloent-hi les inversions 
durant el trienni 2015-2017

• No s’han previst inversions rela-
tives al condicionament i la re-
forma de les seus pròpies durant el 
període avaluat. 

• A efectes patrimonials, no es troben 
diferenciats els valors dels béns 
mobles i immobles que amb an-
terioritat a la integració en l’Agència 
formaven part del patrimoni del mu-
seu. 

• El caràcter patrimonial i l’extensió 
d’algunes de les seus impliquen 
una despesa elevada de consums 
energètics i de manteniment i la 
necessitat d’inversions constants.  

• El mNACTEC té un grau d’autofi-
nançament proper al 8 %, tot i la 
tendència creixent dels ingressos 
propis. 

• La col·laboració econòmica 
amb els equipaments de la xarxa 
és molt reduïda o inexistent, fet que 
limita la dinamització i el suport .

4.2. DE TIPUS ECONÒMIC

FORTALESES FEBLESES
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• El mNACTEC actua com un equi-
pament cultural amb funcions di-
ferenciades: amb les tasques prò-
pies de tota institució museística; 
com eix i centre de xarxa territorial, 
amb les obligacions vinculades al 
suport als centres adscrits; com a 
gestor i difusor del patrimoni indus-
trial i de les iniciatives per a la seva 
protecció i coneixement. 

• El museu col·labora amb els al-
tres integrants de la xarxa, amb els 
equipaments nacionals i entitats 
públiques del país i amb els con-
tactes internacionals.

• Les estratègies de difusió relatives a 
la xarxa territorial donen visibilitat 
a l’oferta dels equipaments inte-
grants i al patrimoni vinculat.

• El trienni avaluat mostra un creixe-
ment en el nombre de visitants i 
usuaris (un 27 % i un 24 %, res-
pectivament). 

• La política de preus és prou soci-
al per a facilitar l’accés al museu a 
tots els col·lectius. 

• El programa familiar permet 
l’accés dels més petits i les seves 
famílies al museu, de manera que 
interactuen conjuntament amb la 
institució establint-hi vincles de fi-
delització. 

• El nivell de satisfacció del visitant 
és molt elevat.

• Hi ha una una manca de visitants 
a les seus, especialment a la Co-
lònia Sedó, que està vinculada a 
la limitació de l’oferta i dels serveis 
que s’hi donen.

• La xarxa territorial d’equipaments 
no és homogènia. La formen equi-
paments que disposen de recur-
sos, d’origen municipal o per la 
seva generació pròpia d’ingressos, 
i altres amb dificultats per al seu 
sosteniment.

• En el còmput global de públics, el 
volum de visitants no escolars 
és relativament baix. En el període 
avaluat, la meitat dels visitants del 
museus provenen de les activitats 
educatives.

• És especialment reduïda la propor-
ció de visitants estrangers.

• La recerca es desenvolupa al nivell 
que permeten els migrats recursos 
humans i materials de què es dis-
posa. La participació decisiva del 
voluntariat en determinats projec-
tes, de tipus conjuntural, substitu-
eix aquesta part del coneixement 
que hauria de ser estructural.

• No hi ha un canal propi d’internet 
o una app que permeti la venda 
d’entrades online. Alhora, l’app 
hauria de ser un canal potent de 
comunicació amb el públic.

4.3. RESPECTE DE L’OFERTA I EL CONTINGUT

FORTALESES FEBLESES



113

• L’oferta cultural i educativa és 
àmplia i consolidada. En el mateix 
sentit, el Centre de Documen-
tació té un gran interès temàtic i 
sectorial.

• La concepció museològica de 
l’equipament és singular i dinàmi-
ca, amb una museografia amb fina-
litats didàctiques i un plantejament 
expositiu àgil.

• El mNACTEC incorpora les noves 
tecnologies en la seva producció 
de forma natural i vinculada a les 
seves temàtiques d’interès. N’és 
usuari i, alhora, actua en el paper 
de difusor. 

• Entre les diverses propostes par-
ticipatives, el projecte “Museu al 
carrer” actua com un model de 
relació i vinculació social, territorial i 
identitària, i aprofundeix en el vincle 
emotiu i directe respecte dels ele-
ments quotidians. 

• L’excel·lència es manifesta en les 
publicacions, els blocs temàtics, 
les activitats educatives, les acci-
ons diverses de foment de l’esperit 
crític o en les col·laboracions dins la 
mateixa xarxa o amb tercers. Tan-
mateix, si bé el període avaluat es 
caracteritza per uns recursos molt 
limitats i la necessitat de volunta-
risme, hi ha hagut continuïtat en la 
proposta investigadora.

FORTALESES FEBLESES





5. RECOMANACIONS FINALS
L’anàlisi prèvia ha permès desenvolupar un total de catorze reco-
manacions que, novament, s’han agrupat en tres models temàtics:
• De tipus organitzatiu
• De tipus econòmic
• Respecte de l’oferta i el contingut

Com a cloenda d’aquestes recomanacions, es recullen reflexions 
finals referents a l’assumpció de responsabilitats.
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5. RECOMANACIONS FINALS

5.1. DE TIPUS ORGANITZATIU

1. El mNACTEC ha de disposar de la personalitat jurídica pròpia que li reco-
neix la Llei de Museus 19/1990 i el Pla de Museus 2030.

2. El museu exerceix funcions relatives a les tasques museístiques, a l’adminis-
tració del Sistema Territorial i a la gestió de la competència de la Generalitat 
de Catalunya envers la protecció del patrimoni Industrial. En aquest sentit, cal 
definir un format jurídic d’entitat del sector públic que permeti el marc 
competencial i les funcions que se li encomanen, la participació, si escau, 
d’altres entitats i, alhora, li possibiliti accedir a fonts de finançament diverses. 

3. En relació a l’autonomia que li és necessària, és del màxim interès per al 
mNACTEC implementar la planificació estratègica pròpia que li permeti 
transferir els objectius i les prioritats a la quotidianitat de l’equipament en els 
propers exercicis. 

4. L’autonomia de presa de decisions, d’organització i d’acció ha d’anar acom-
panyada d’un contracte programa que defineixi el compromís entre projec-
tes a desenvolupar i el finançament per part de la Generalitat de Catalunya.

5. És imprescindible la reactivació del Consell Rector com a òrgan màxim de 
govern del museu de forma desvinculada al grau d’autonomia de l’equipa-
ment. En el mateix sentit, es considera urgent l’actualització de la norma que 
el regula i la normalització de les seves funcions.

6. En continuïtat amb les accions dels darrers exercicis, cal insistir a establir 
col·laboracions de cooperació amb altres entitats i agents sectorials, 
des d’universitats fins a col·legis professionals, xarxes de turisme cultural 
i industrial o corporacions i entitats d’ambits diferents, a fi d’iniciar noves 
estratègies d’actuació i de difusió i establir sinergies sectorials.  

7. En referència a les eines de gestió, cal impulsar l’optimització de l’organitza-
ció interna: 

– Es considera prioritari l’increment en nombre i recursos de l’equip de tre-
ball i ampliar el seu perfil professional per a desenvolupar les funcions de 
l’equipament de forma optimitzada.
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– Cal procedir a la redacció d’un manual de qualitat, de possible certificació, 
que inclogui, per una part, els processos que desenvolupa l’ens i, per una 
altra, la totalitat dels procediments vinculats que els implementen. 

– De forma paral·lela, fora d’interès la redacció periòdica d’un pla de màr-
queting que relacioni actuacions concretes a la planificació estratègica i a la 
realitat del mercat, els seus públics i el potencial de creixement. 

5.2. DE TIPUS ECONÒMIC

8. L’aportació pública ha d’augmentar per a fer factibles les atribucions que 
desenvolupa el mNACTEC, com ara el suport a la xarxa territorial.

9. El creixement dels públics, les col·laboracions amb tercers, la captació per al 
patrocini de les activitats i la continuïtat en l’explotació comercial dels espais i 
de l’oferta de serveis han de fer possible l’increment dels recursos propis, 
sense alterar la dinàmica de preus accessibles.

10. És necessari incrementar les inversions en les infraestructures, tant per a 
la millora de les instal·lacions i obres (climatització de la seu central, proble-
mes estructurals a la Colònia Sedó, etc.) com en l’arranjament museogràfic 
de les seus territorials. 

11. Els projectes compartits amb tercers han de disposar de finançament fina-
lista aliè a la gestió corrent. En aquest sentit, l’esforç econòmic compartit, 
el finançament comunitari o el patrocini puntual són imprescindibles per a 
possibilitar l’augment d’activitats i l’estabilitat pressupostària.  

5.3. RESPECTE DE L’OFERTA I EL CONTINGUT

12. Es considera d’interès una estratègia relativa a l’increment de públics. 
Calen les mesures que delimitin les possibilitats d’acció segons les carac-
terístiques de cada seu territorial i les eines per a assolir creixements en el 
nombre de públic generalista que visita la seu central. Entre d’altres iniciati-
ves, són necessàries actuacions relatives al turisme exterior.

13. El Sistema Territorial del mNACTEC és un projecte ampli i amb implicacions di-
verses. Amb equipaments vinculats en una situació molt diferent, són necessa-
ris recursos humans i materials per a equilibrar l’oferta i, alhora, dinamitzar 
el conjunt de la xarxa mitjançant noves activitats i més accions de difusió.



119

14. Cal definir un pla de recerca propi que programi les temàtiques d’interès i 
les actuacions vinculades. Alhora, ha de convertir en estructural la dinàmica  
voluntarista actual.

15. Es considera necessari implementar la venda d’entrades online i els serveis 
al web i en app que permetin la botiga digital o, entre d’altres possibilitats, la 
reserva d’activitats.

5.4. REFLEXIONS FINALS

El mNACTEC representa un model descentralitzat que neix del territori i conflueix 
en un museu capçalera que, alhora, no es localitza a Barcelona, sinó a Terrassa. 
Des de baix, amb el protagonisme dels equipaments locals i del patrimoni industrial 
repartit pel país, de forma progressiva i coherent s’ha anat configurant un relat del 
passat. 

En aquest sentit, el mNACTEC és un sistema que supera la concepció de museu i 
que integra diferents realitats per a explicar la personalitat industrial, la història vis-
cuda i, en definitiva, una part del que s’entén com a identitat col·lectiva. Tanmateix, 
l’equipament assumeix determinades responsabilitats i objectius ben diferenciats 
però que li són complementaris.

Per una banda, assumeix el rol d’òrgan públic principal d’articulació i divulgació del 
patrimoni industrial català com a llegat del passat productiu, així com l’estudi de la 
seva petja en la societat i en l’economia del país, i la protecció dels béns mobles i 
immobles vinculats. Aquests objectius els desenvolupa mitjançant el Sistema Terri-
torial, impulsant el coneixement de la història empresarial i industrial catalana, amb 
el seu vessant social, i amb la tasca tècnica de gestor públic i assessor en mesures 
de protecció i catalogació.

Per altra banda, el mNACTEC com a museu ha de portar a terme les tasques que 
li són inherents. Amb la temàtica patrimonial, ha de fer recerca, conservar i exhibir 
una col·lecció i un patrimoni immoble propi. També li correspon la divulgació i l’acti-
vitat pedagògica sobre l’evolució de la ciència, de la tecnologia i de la tècnica, amb 
un relat en què, amb els orígens, s’incorpori la contemporaneïtat tecnològica a fi de 
fer actual i proper el discurs al visitant. 
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El CoNCA considera que les atribucions del mNACTEC impliquen afectacions que 
ultrapassen la tasca museística. La gestió del patrimoni industrial del país esdevé 
una funció central que està lligada a un diàleg de tots els actors vinculats, de la so-
cietat i dels diferents poders públics. La conservació del passat industrial suposa la 
tria i la selecció dels elements, i, de manera coherent, s’ha d’establir què cal preser-
var per a entendre la història recent, determinar quins són els paisatges industrials 
prioritaris i decidir com s’ha d’actuar. A partir d’aquest punt, la conservació passa 
de forma majoritària per la reutilització en diferents usos, sempre  amb el respecte 
imprescindible a la seva condició patrimonial. 

Per desenvolupar aquestes dinàmiques, al mNACTEC li cal incloure muscle argu-
mentatiu en la presa de decisions, sigui a través d’un Consell Rector amb repre-
sentació àmplia o a través d’altres instruments participatius que complementin els 
òrgans genèrics competents ja existents en el Departament de Cultura. En paral·lel, 
necessita els recursos suficients per a participar en la conservació del coneixement 
i del patrimoni del territori, on no hi ha possibilitats tècniques i financeres. En aquest 
sentit, també li cal muscle per al desenvolupament territorial.

Ser i actuar com l’equipament i referent nacional de la ciència, la tècnica, la tecno-
logia i el patrimoni cultural no significa, en aquest cas, disposar d’un grau d’autono-
mia elevat per a portar-ho a terme. El CoNCA considera una disfunció que l’ens no 
tingui personalitat jurídica pròpia, fet que contravé la normativa vigent i la prevista 
en el Pla de Museus 2030. La situació actual no facilita al museu desenvolupar les 
seves funcions de la forma més adient, tal com s’ha manifestat en l’informe present, 
i pot limitar la seva acció present i futura. Amb el format jurídic d’entitat pública que 
es consideri adient per a les funcions i les interaccions amb tercers que li són im-
plícites, la presa de decisions estratègiques, tècniques i financeres ha de dependre 
de l’equipament nacional.

L’excel·lència en tot equipament públic referencial cal cercar-la en actuacions di-
verses, com la recerca, les activitats expositives i educatives, en les que destaca 
l’equipament, o les col·laboracions amb tercers que potenciïn la divulgació del co-
neixement tècnic i científic. En les possibilitats de millora es considera primordial no 
tant una actualització del discurs i de les dinàmiques engegades com la renovació 
física i la potenciació de les seus, a alguna de les quals li cal una inversió immediata 
simplement per a subsistir com a museu i element patrimonial. Tanmateix, cal evitar 
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el perill latent de la manca de continuïtat en el manteniment o en l’adscripció de 
recursos per al seu funcionament, que convertiria en inútil la inversió inicial.  

Repartiment de responsabilitats

En la relació de recomanacions fetes pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA) i amb l’actual governança de l’equipament, es defineixen tres nivells d’as-
sumpció de responsabilitats: l’executiva i la referent als continguts, que li és pròpia 
de la Direcció; la relativa al finançament, l’organització administrativa i la presa de 
decisions estratègiques, competències que exerceix l’ens al que el museu resta 
adscrit, l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACdPC) i les referents a l’acció 
avaluadora, que corresponen al CoNCA

La Direcció s’arroga la responsabilitat màxima respecte de la materialització de 
les propostes, els projectes i continguts i les activitats predefinides, així com de 
l’optimització dels procediments per a portar-les a terme. En relació amb aquests 
propòsits, recau sobre la Direcció el compromís de la gestió interna que permeti de-
senvolupar-los d’una manera eficient, per la qual cosa ha de vetllar per la transver-
salitat d’acció i la col·laboració de tota l’organització. En el mateix sentit, assumeix 
la política d’aprofitament dels recursos disponibles que generi l’estalvi de costos, i 
s’ocupa de la recerca dels mitjans que millorin l’eficàcia del sistema i dels recursos 
econòmics, humans i materials que li puguin ser de profit, així com de la traçabilitat 
d’aquests processos, a fi d’aconseguir la màxima transparència en la gestió i l’evi-
dència de rigor davant la ciutadania.

L’ACdPC, com a institució titular de l’equipament, s’obliga a definir amb la Direcció 
tota actuació de tipus estratègic, l’avantprojecte de pressupost que s’ajusti a les 
obligacions programàtiques del museu i les activitats que li són vinculades, especi-
alment les relacionades amb el Sistema Territorial del qual el mNACTEC és capça-
lera. És també responsabilitat de l’ACdPC el control periòdic de la gestió executiva 
i l’aportació pressupostària per a portar a terme els objectius definits.

En referència al rol del CoNCA, l’entitat avaluadora es fa responsable de realitzar 
un seguiment al mNACTEC per mostrar públicament la seva evolució i, si així ho 
verifica, la idoneïtat de la proposta. D’altra banda, el CoNCA es compromet a ser 
prescriptor de l’equipament davant la societat i a col·laborar en la millora contínua 
que li permeti assolir l’excel·lència en la gestió i els continguts. 





6. SEGUIMENT
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6. SEGUIMENT 

L’avaluació estratègica es considera només el punt d’inici del procés de millora 
contínua dels equipaments que han estat avaluats.50 El seguiment posterior es basa 
en les recomanacions i les reflexions que s’apunten al document d’avaluació. 

El procediment de seguiment està determinat per l’assumpció d’un instrument, 
configurat a partir d’un informe en format esquemàtic i organitzat sobre tres as-
pectes metodològics de revisió de la gestió i de les activitats dels equipaments 
culturals:
a) Conceptes de control. Objectius operatius reconeguts pel Museu de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya i recomanacions sorgides de l’avaluació estratègica. 
S’estructuren en indicadors qualitatius, preguntes diagnòstiques referents i indi-
cadors quantitatius relatius a la recomanació i la seva execució.

b) Conceptes clau. Indicadors quantitatius de tipus genèric destacats o d’interès 
específic, seleccionats com a evidència d’aspectes rellevants per a l’equipament.

c) Identificació d’innovacions i implementació de reformes. Descripció de 
les innovacions que s’adopten, de les propostes que es descarten i dels pro-
cediments o àrees de l’organització que queden afectades per aquests canvis. 
Finalment, cal considerar els comentaris sobre el resultat de les innovacions. 

6.1.  AUTOAVALUACIÓ. MODEL I PERIODITZACIÓ 

L’autoavaluació se serveix del procediment de seguiment per a implementar una 
política de millora contínua. És un procés intern executat exclusivament per un 
comitè intern i propi de qualitat, i el seu resultat determinarà l’actualització dels 
diversos índexs assenyalats, així com el grau d’acompliment i l’estat dels conceptes 
de control i dels conceptes clau previstos, a fi d’obtenir la imatge vigent de l’equi-
pament.

50 Metodologia desenvolupada pel CoNCA.
 CoNCA (2014).  Avaluació estratègica. Model ... Op. cit. 2, p. 64-70. 
 CoNCA (2015). Avaluació estratègica per ... Op. cit. 2, p. 16-17. 
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L’autoavaluació del mNACTEC es porta a terme mitjançant un informe de seguiment 
definit segons les evidències observades en aquesta avaluació estratègica (annex 
3). Aquest informe combina i integra els aspectes de la revisió (conceptes de con-
trol, conceptes clau, innovacions i reformes) a fi de poder actuar, amb un esquema 
bàsic, com a full de revisió de l’exercici ja tancat. Per a cada nova autoavaluació, 
cal renovar el qüestionari, atès que ha d’integrar les recomanacions sorgides de 
l’autoavaluació prèvia i els indicadors que la mesurin.

La dinàmica de l’autoavaluació s’estima en una periodització anual a partir de la 
culminació de l’avaluació estratègica. La validesa del procés rau en la sistematit-
zació i actualitat de la seva implantació i cada any natural s’enceta una disciplina 
d’autoavaluacions normativitzades. 

L’avaluació estratègica del mNACTEC correspon als exercicis 2015-2017, si bé el 
tancament i la presentació de l’informe es porta a terme l’any 2019. Correspon al 
museu autoavaluar els exercicis propis del 2018, 2019 i 2020 amb el format previst 
(annex 3) i les fitxes resultants es compartiran amb el CoNCA. 51  L’any 2022 el 
CoNCA procedirà a l’avaluació contínua (informe de seguiment), on s’inclouran 
l’exercici precedent (exercici 2021) i les autoavaluacions dels exercicis  2018, 2019 
i 2020.52 

L’avaluació contínua pertoca al CoNCA com a avaluador i visualitzador extern. 
L’avaluació contínua té el format d’un informe de seguiment i esdevé una  ava-
luació estratègica periòdica que verifica les autoavaluacions i comprova l’efecte 
de les innovacions i les consegüents reformes aplicades des de la mateixa entitat 
avaluada, en una aplicació estricta del cicle de millora contínua. 

51 El CoNCA facilitarà a l’entitat avaluada un accés i la corresponent clau a una plataforma digital compartida (OneDrive) 
on s’agregarà la fitxa bàsica d’autoavaluació anual i  el mNACTEC incorporarà aquesta mateixa fitxa emplenada. El 
procediment serà vigent perquè es puguin adjuntar les fitxes d’autoavaluació dels exercicis 2018, 2019 i 2020.

52 El CoNCA adjunta un model d’informe de seguiment per a l’autoavaluació corresponent als exercicis 2018, 2019 i 2020. 
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Figura 3. Programació proposada de les avaluacions i autoavaluacions en la fase 
de millora contínua i d’aplicació al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
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INDICADORS QUANTITATIUS

Els indicadors quantitatius corresponen a les ràtios i les evidències obtingudes a par-
tir dels valors input (generació interna) i output (impacte extern). Amb la combinació 
de les dades relatives, s’obtenen indicadors relatius a la qualitat i al resultat ofert.

Aquests indicadors es divideixen en eixos estratègics a fi de quantificar objectiva-
ment i per temàtiques l’esforç de l’equipament.

Els indicadors quantitatius possibiliten la interpretació:
– A partir de l’evolució singularitzada: comparativa anualitzada dels diferents in-

dicadors al mateix ens; justificació dels creixements i decreixements vinculats.
– Comparant amb models externs: comentari a partir dels indicadors obtinguts 

dels ens tipus o mostra, procedents d’entorns aliens.

2.2. ECONOMIA, FINANÇAMENT I GESTIÓ DE LA DESPESA

Ref. Indicador anualitzat
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

1
Total ingressos
% diferència 
respecte del 2015

2.688.042 3.108.895
15,7 %

2.953.718
9,9 %

Quantitat corresponent als 
ingressos de qualsevol font i 
amb qualsevol finalitat que l’ens 
ha rebut al llarg de l’exercici.

2
% autofinançament 
Ingressos propis / 
Ingressos totals

4,82 % 5,57 % 7,43 % Proporció dels ingressos propis 
respecte del total d’ingressos totals.

3

% mecenatge 
i patrocini
Ing. mecenatge 
i patrocini / 
Ingressos totals

0 % 0,80 % 0,24 % Proporció del mecenatge i patrocini 
sobre la totalitat d’ingressos.

4

% ingressos 
d’activitats 
Ingressos d’activitats 
/ Ingressos totals

3,85 % 3,54 % 5,14 %
Proporció dels ingressos  de les 
activitats realitzades respecte 
del total d’ingressos.

5

% aportacions 
públiques 
Ing. per aportacions 
públiques / 
Ingressos totals

93,52 % 93,62 % 92,02 %
Proporció de les aportacions 
públiques respecte del total 
d’ingressos de la institució.

6

Coeficient 
d'estructura 
Despesa d’estructura 
/ Despesa directa

4,61 2,85 3,62

Ràtio que mesura les despeses 
fixes respecte de les variables (les 
despeses per activitats). Índex 
d’eficiència: com més elevat és 
l’índex, més costosa és amb 
relació al servei que produeix.
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11

Cost total 
per usuari 
Despesa total / 
Nre. usuaris 

12,65 14,57 11,39
Cost de l’equipament 
individualitzat per a cada usuari 
rebut. Índex de rendibilitat.

12

Cost d’estructura 
per usuari Despesa 
d’estructura / 
Nre. usuaris 

10,40 10,78 8,93
Cost d’estructura de l’equipament 
individualitzat per a cada usuari 
rebut. Índex de rendibilitat.

13

Cost de personal 
per usuari Despesa 
de personal / 
Nre. usuaris 

4,31 4,56 3,61 Cost de personal que representa 
cada usuari. Índex de productivitat.

14

Índex d’eficiència 
d'activitats 
Ingressos d'activitats 
/ Despeses totals 
d'activitats

0,28 0,23 0,31

Ràtio de cobertura de les despeses 
directes (variables) per part dels 
ingressos vinculats. Si és menor 
d’1, evidencia dèficit econòmic 
en el rendiment de les activitats.

15

% despesa 
d'activitats 
Despesa d’activitats 
/ Despesa total

17,83 % 26 % 21,66 %

Proporció de les despeses que 
corresponen a les activitats 
desenvolupades. Indicador del 
pes de la dotació destinada als 
objectius o funcions de l'entitat.

18

Cost d’activitats 
per usuari 
Despesa d’activitats 
/ Nre. d’usuaris 

2,26 3,79 2,47
Cost total de les activitats 
individualitzat per a cada usuari. 
Índex de productivitat.

83

% ingressos 
per entrades
Ingressos de 
taquillatge / 
Ingressos totals

3,78 % 3,53 % 5,11 %
Proporció de la recaptació directa 
per taquillatge en relació amb 
la totalitat dels ingressos.

94

Despesa 
d’estructura 
(excepte personal)
% diferència 
respecte del 2015

1.088.030 1.137.265
4,5 %

1.203.725
10,6 %

Suma dels conceptes d’estructura 
excepte els vinculats a la 
despesa de personal. Indica 
l’evolució de la despesa fixa.

125

Aportació pública 
per usuari Aport.
públiques / 
Nre. usuaris 

14,06 15,94 12
Aportació pública individualitzada 
per cada usuari presencial que 
accedeix als serveis del museu.

125b

Aport. pública 
per visitants 
d’exposicions 
Aport.públiques / Nre. 
visitants exposicions

25,67 25,97 33,40 Aportació pública individualitzada 
per cada visitant d’exposició

127

Índex de rendiment 
de la despesa 
publicitària 
Ingressos propis / 
Despesa de publicitat

1,81 2,34 2,72
Ràtio que vincula els ingressos 
propis per unitat monetària 
de despesa en publicitat.
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2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I INTERACCIÓ SECTORIAL

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

133 Nre. de personal 
propi 20 21 20

Quantitat de personal en plantilla 
en les diverses funcions de 
l’organigrama. Comptabilitzat 
en nombre mitjà anual.

2.4. ACTIVITATS I PÚBLICS

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

64

Nombre total 
d’usuaris
% diferència 
respecte del 2015

178.755 182.644
2,18 %

226.559
26,74 %

Quantitat de persones que 
accedeixen als serveis del museu.

65

Nombre de 
visitants
% diferència 
respecte del 2015

104.403 105.602
1,15 %

129.327
23,87 %

Quantitat de persones 
que accedeixen a les 
exposicions del museu.

66
Nombre d'activitats 
% diferència 
respecte del 2015

154 167
8,44 %

182
18,18 %

Quantitat d’activitats programades 
i realitzades en l’equipament. 
Indicador d’eficàcia. 

67

Nombre de 
sessions 
d'activitats 
% diferència 
respecte del 2015

2.302 2.458
6,78 %

2.827
22,71 %

Quantitat de repeticions o 
sessions d’activitats programades 
i realitzades en l’equipament. 
Indicador d’eficàcia. 

68

% d’activitats de 
producció pròpia
Nre. d’activitats de 
producció pròpia / 
Nre. total d’activitats

35,7 % 15,4 % 8,3 %
Proporció entre les activitats 
produïdes per l’equipament i el total 
d’activitats de la programació.
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2.5. PARADIGMA DIGITAL

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

36

Nombre de 
visites al web
% diferència 
respecte del 2015

114.870 174.657
34,23 %

180.338
57 %

Quantitat d'entrades rebudes 
al lloc web de l'ens

37

Nre. de seguidors 
en xarxes socials
% diferència 
respecte del 2015

22.836 30.850
35,1 %

33.876
48,34 %

Quantificació de l'impacte 
en xarxes socials mitjançant 
el nombre de seguidors.

2.6. COHESIÓ SOCIAL

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

35

Nombre 
d’aparicions 
als mitjans de 
comunicació

6 9 11
Quantitat de notícies referents 
a l’ens aparegudes als 
mitjans de comunicació.

2.7. EDUCACIÓ

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

32

Nombre d’activitats 
educatives
% diferència 
respecte del 2015

65 65
-

68
4,61 %

Quantitat d’activitats / produccions 
de formació i caràcter pedagògic 
que desenvolupa l’equipament.

33

Nre. total 
de sessions 
d'activitats 
educatives
% diferència 
respecte del 2015

2.220 2.368
6,7 %

2.705
21,85 %

Quantitat de sessions 
d’activitats formatives dutes 
a terme a les instal·lacions de 
l’equipament o exteriorment.

34

% de participació 
en activitats 
educatives 
Nre. d’usuaris 
d’activitats educatives 
/ Nre. total d'usuaris

53,40 % 57,85 % 54,32 %
Proporció dels usuaris de les 
activitats de formació respecte del 
total d’usuaris de l’equipament.
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134

Índex de sessions 
per activitat 
educativa
 Nre. de sessions 
/ Nre. d’activitats 
educatives

34,15 36,43 39,78

Ràtio de quantificació del 
nombre de sessions mitjà 
que es fan per cada activitat 
programada oferta. Indicador 
de productivitat i eficiència.

2.8. INTERNACIONALITZACIÓ

Ref.
Indicador per 

temporada
Fórmula

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Resultat 
2017 Descripció i funció de l’indicador

58
Nre. d’activitats 
amb projecció 
internacional

4 2 5 Quantitat d’activitats dissenyades 
per a la seva projecció internacional.

59

% activitats 
amb projecció 
internacional
Nre. activitats amb 
projecció intern. / 
Nre. total d’activitats

1,6 % 0,1 % 2,4 %

Proporció de les activitats amb 
vocació internacional respecte 
de la totalitat d'activitats 
desenvolupades per l'ens.

60
Nre. de 
coproduccions 
internacionals

0 1 1
Quantitat d’activitats 
dissenyades en col·laboració 
amb un partner extern.

63

%  visitants 
internacionals
Nre. visitants 
internacionals / Nre. 
total de visitants

1,12 % 1,15 % 1,022,4 %

Proporció de les activitats amb 
vocació internacional respecte 
de la totalitat d'activitats 
desenvolupades per l'ens.
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INDICADORS QUALITATIUS

Els indicadors quantitatius aporten un major grau d’objectivitat, però són objecte 
d’interpretacions diverses. En aquest sentit, els indicadors qualitatius són més sub-
jectius, però s’allunyen de la parcialitat de la informació d’un indicador quantitatiu 
gràcies a la riquesa informativa dels seus continguts. Tot i ser conscients de la difi-
cultat més gran d’elaborar indicadors qualitatius, en aquest treball s’han utilitzat per 
a completar la informació que s’ha extret prèviament dels indicadors quantitatius.

2.1. GOVERNANÇA I COORDINACIÓ INSTITUCIONAL

Activitats de coordinació amb altres equipaments.

Projectes participats i accions de difusió comunes pressupostades.

Descripció de la governança i processos de decisió.

Optimització de la governança i agilització de processos de presa de decisions.

Àmbits estratègics i compliment dels objectius vinculats.

Plans estratègics i vinculacions programàtiques.

Àmbits estratègics i compliment dels objectius vinculats.

2.2. ECONOMIA, FINANÇAMENT I GESTIÓ DE LA DESPESA

Dimensionament del finançament per a desenvolupar els objectius estatutaris.

Polítiques de control de costos.

Evolució dels ajustaments i mesures d’estalvi. Impacte en les activitats.

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I INTERACCIÓ SECTORIAL

Eficiència de l’organització i dimensió de l’estructura en comparació amb l’activitat.

Promoció i suport de grups emergents.

Promoció i suport de grups consolidats.
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2.4. ACTIVITATS I PÚBLICS

Adequació de l’oferta d’activitats i demanda.

Definició dels punts febles i forts. Superació de febleses i consolidació de fortaleses.

Definició de públics objectiu i accions vinculades (micromàrqueting, segmentació, 
posicionament, fidelització i mesures d’atracció de públic).

Política de preus i d’accés.

2.5. PARADIGMA DIGITAL

Presència de les noves tecnologies en les diverses activitats de la institució.

Accessibilitat i virtualitat mitjançant el web dels fons i l’activitat de la institució.

Actuacions de promoció amb mitjans digitals.

2.6. COHESIÓ SOCIAL

Paper de l’ens en la difusió del sector.

Objectius de territorialitat de les activitats.

Definició i naturalesa de les activitats territorialitzades.

Orientació de valors culturals, socials i didàctics oferts.

Mesures de suport a grups emergents.

Promoció i suport de grups consolidats.

Entitats amb convenis estables de col·laboració.

Entitats amb vinculació puntual.

Impacte i dinamització socioeconòmica de l’entorn immediat i nacional.

Descripció dels valors comunitaris implícits promoguts.

Retorn social i consolidació dels valors a partir de l’oferta.

2.7. EDUCACIÓ

Anàlisi dels nínxols de mercat i de la possible oferta formativa.

Informe curricular de l’oferta.

Model organitzatiu per a la producció i impartició d’activitats de caràcter didàctic. 
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2.8. INTERNACIONALITZACIÓ

Disponibilitat de recursos per a internacionalitzar activitats.

Localització de l’ens en l’escena sectorial internacional; contactes i intercanvis.

Coneixement de l’equipament per part dels visitants estrangers segons enquestes de turisme.

Models externs amb paral·lelismes amb la institució. Models objectius.

2.9. EXCEL·LÈNCIA

Aspectes rellevants pel que fa a la singularitat, innovació i creativitat 
de l’oferta al públic (prestigi de continguts).

Anàlisi d’enquestes de públic.

Aplicació d’estàndards internacionals: sistemes de qualitat en vigor.



ANNEX II.  
MODEL D’INFORME  
D’EXPERTS PER AL MUSEU  
DE LA CIÈNCIA I DE LA 
TÈCNICA DE CATALUNYA
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1. VALORACIÓ D’ASPECTES GENÈRICS I SECTORIALS

a) En referència a les estratègies del MNACTEC i a la demanda social i cultural del 
servei que ofereix.

b) Impacte de l’acció del MNACTEC en la dinàmica general cultural i com a eina 
de coneixement i de promoció del patrimoni industrial, de la ciència i de la tècnica.

2. VALORACIÓ DE MITJANS, D’ACTIVITATS I DE CONTINGUTS

a) Infraestructures, recursos disponibles i organització 54 

1. Les infraestructures són les adequades per a desenvolupar les activitats ex-
positives i de conservació i protecció de les col·leccions.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

2. Les infraestructures són les adequades per a desenvolupar les activitats pe-
dagògiques, de recerca i la resta d’actes públics.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

3. Els usuaris disposen dels mitjans adients i l’accessibilitat per a la participació 
en les activitats de tot tipus que proposa l’equipament.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

4. En la mesura del vostre coneixement de l’estructura organitzativa de l’ens, 
considereu que està  ajustada a les finalitats que hauria de desenvolupar el 
MNACTEC.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

54 La valoració es refereix a la totalitat de seus del MNACTEC: la seu central de Terrassa (Vapor Aymerich, Amat i Jover), la 
seu d’Esparraguera (Museu de la Colònia Sedó), la seu de Ripoll (Farga Palau) i la seu de Castellar de n’Hug (Museu del 
Ciment Asland). 
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b) Les col·leccions i les activitats   

5. Valoració de la MUSEOGRAFIA: exposicions permanents i mostres tempo-
rals.

 COMENTARIS

6. Les exposicions temporals (2015-2017) s’adiuen amb les expectatives gene-
rades.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

7. Valoració dels CONTINGUTS I LES COL·LECCIONS DEL MUSEU: destacats 
i febleses.  

 COMENTARIS

8. Valoració de la RECERCA que es porta a terme des de l’ens. 
 COMENTARIS

9. L’accés dels investigadors per a l’estudi dels fons.
 EFECTIU / MILLORABLE
 COMENTARIS

c) Respecte del projecte formatiu i del projecte social

10. L’oferta de serveis educatius i de formació s’ajusta a les necessitats de difu-
sió pròpies d’una institució pública de caràcter nacional.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

11. El MNACTEC difon els continguts que es consideren fonamentals i necessa-
ris com a equipament central de temàtica tècnica i de patrimoni industrial.

 SÍ / NO
 COMENTARIS

12. Valoració de LES ACTIVITATS DE FOMENT DE L’ESPERIT CRÍTIC. 55

 COMENTARIS

13. Les iniciatives del projecte social i les referents a la difusió social de la cultura.   
EFECTIVES / MILLORABLES 

 COMENTARIS       

55 Activitats de foment de l’esperit crític: col·loquis, congressos, conferències, presentacions, etc.
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14. Valoració de L’IMPACTE SOCIOCULTURAL I ECONÒMIC EN L’ENTORN 
MÉS IMMEDIAT.

 COMENTARIS

d) Iniciatives envers la xarxa territorial i el patrimoni industrial.

15. Valoració del funcionament de la XARXA TERRITORIAL i les activitats trans-
versals vinculades.

 COMENTARIS

16. Valoració de l’acció de l’ens en la promoció i conservació del PATRIMONI 
INDUSTRIAL. 

 COMENTARIS

e) Digitalització, comunicació i acció comercial.

17. El web resulta intel·ligible, pràctic i accessible per als usuaris.
 EFECTIU / MILLORABLE
 COMENTARIS

18. Ús i profit de les xarxes socials.
 EFECTIU /  MILLORABLE
 COMENTARIS

19. Percepció de la política de comunicació i de màrqueting.
 EFECTIVA / MILLORABLE
 COMENTARIS

20. Valoració de la PROJECCIÓ EXTERNA (estatal, internacional) del MNACTEC. 
 COMENTARIS

21. Valoració del POSICIONAMENT (respecte del públic genèric, turístic, jove, 
familiar, etc.).

 COMENTARIS
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3. PROPOSTES DE MILLORA

a) Llistat de fortaleses i febleses detectades en l’ens i en les activitats que 
desenvolupa

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

b) Llistat de recomanacions derivades i comentaris vinculats



ANNEX III.  
MODEL D’INFORME 
DE SEGUIMENT PER A 
L’AUTOAVALUACIÓ
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1. Governança i estratégia
 S’ha modificat el règim jurídic del MNACTEC
 El MNACTEC disposa de personalitat jurídica pròpia

 El Consell Rector funciona com un òrgan de govern actiu
 S’ha modificat la norma del Consell Rector

 S’ha establert un contracte programa amb el Dept. de Cultura
 (adjuntar còpia de contracte programa, si escau)

 Es disposa de nous espais físics adaptats a les exposicions i mostres públiques
 S’ha ampliat o reduït el nombre d’integrants al Sistema Territorial

 Es disposa de planificació estratègica pròpia

Definir els canvis en el format jurídic

Relacionar els canvis normatius que afecten el Consell Rector

Esnumera els objectius estratègics i els objectius operatius vinculats

Relacionar els integrants del Consell Rector

Esmentar els canvis en el Sistema Territorial del MNACTEC

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

MNACTEC AUTOAVALUACIÓ
Informe de seguiment (exercici 2018)

data:
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3. Economia i fnançament
 Total ingressos
 Comentar les regularitzacions que afecten als ingressos, si escau

2015 2016 2017 2018
2.953.718 €3.108.895 €2.688.042 €

 Total de les aportacions públiques 
  Transferències corrents
  Transferències de capital
 Import aportació Generalitat 
  Transferències corrents
  Transferències de capital
 Enumerar les aportacions extraordinàries, si escau

2.718.131 €2.910.686 €2.513.921 €
2.628.989 €2.734.283 €2.261.808 €

89.142 €176.403 €252.113 €

2.718.131 €2.910.686 €2.513.921 €
2.628.989 €2.734.283 €2.261.808 €

89.142 €176.403 €252.113 €

Sí SíNo No2. Organització interna
 S’ha dissenyat un pla de màrqueting
  estudi de públic
  pla de comunicació
 Es disposa d’una RLT pròpia
 Es disposa d’un organigrama aprovat

 S’ha redactat un pla de qualitat
  manual de processos
  manual de procediments

 Nombre de personal propi
2015 2016 2017 2018

202120

Descripció dels recursos humans propis i externs vinculats a la recerca i als continguts patrimonials

Descripció de les incidències i modificacions en els serveis externalitzats

 S’han solucionat els problemes de climatització de la seu de Terrassa
 S’han portat a terme obres i instal·lacions de millora al Museu de la Colònia Sedó

Descriure les inversions executades a les seus del MNACTEC

Sí No



153

2015 2016 2017 2018 Patrocini privat 
  Nombre de patrocinis
  Nombre de patrocinadors
  Import patrocinis
 Import total d’ingressos propis 
 Ingressos per activitats 
  Venda d’entrades
  Drets de matrícula
 Altres ingressos d’explotació 
  Lloguer d’espais
  Subvencions projectes
  Cànons
  Botiga i marxandatge
  Altres
 Import total de la despesa 
 Despesa d’estructura 
  Personal
  Manteniment i submin.
  Publicitat i comunicació
  Neteja
  Vigilància
 Despesa d’activitats 
  Exposicions i activitats

--0
--0

995 €535 €1.832 €

7.000 €25.000 €0 €

151.915 €110.140 €103.388 €
150.920 €109.605 €101.558 €

76.672 €63.070 €70.733 €

2.022.197 €1.969.215 €1.858.455 €

8.999 €2.050 €1.899 €

818.472 €831.950 €770.424 €

9.000 €0 €44.510 €

584.853 €549.432 €484.375 €

34.354 €21.261 €18.759 €

84.097 €73.925 €96.209 €

20.584 €34.988 €4.565 €

195.384 €190.121 €176.644 €

3.735 €4.771 €1.000 €

240.929 €238.315 €238.278 €

11.010.316 €10.763.052 €11.392.861 €

559.226 €691.942 €403.131 €
325.771 €343.634 €172.876 €

235.587 €198.210 €174.121 €

 S’han desenvolupat projectes amb fons europeus en el darrer exercici
 Enumerar i descriure els projectes cofinançats amb projectes europeus

Sí No

 Comentari de les diferències en inversions en fons i col·lecció respecte del darrer any avaluat 
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4. Usuaris, activitats i web

 Nombre d’activitats 
  Exposicions permanents
  Exposicions temporals
  Activitats educatives
  Activitats de recerca
  Publicacions
  Congressos conferències
 Nombre de sessions d’activitats 
  Sessions educatives

 Nombre d’usuaris totals 
  Usuaris internacionals
 Nombre de visitants 
  Usuaris serv. educatius
 Seguidors xarxes socials  
 i recursos digitals 
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Visualitzacions Youtube
  Subscripcions butlletí elect.
  Visites als blocs temàtics

182

226.559

129.327

167

182.644

105.602

154

178.755

104.403

777

1.3171.2151.189

70.25361.09256.754

32.86330.00427.148
22.17220.63018.293
10.2106.3781.423

867.118--
6.6814.300-
7.4329.488-

567
686565
676453
783
141012

2.8272.4582.302
2.7052.3662.220

 S’ha incrementat el nombre d’activitats o de sessions a les seus (excloure Terrassa)
 S’ha definit un pla de recerca
 S’han incrementat les activitats de recerca i la documentació i la catalogació  
 de continguts patrimonials

 S’ha incrementat el nombre de visitants a les seus

 S’ha implementat una app o accés al web per a permetre la venda d’entrades online

Descriure les activitats noves de recerca en referència l’exercici anterior, si escau

Descriure les noves mesures d’equilibri i dinamització d’oferta del Sistema Territorial, si escau

Enumerar les accions per a l’increment de públics a les seus, si escau

Descriure els nous serveis de comercialització a través de mitjans digitals, si escau

Sí

Sí

Sí

No

No

No

2015 2016 2017 2018



Museu de la Ciència
i de la Tècnica 
de Catalunya
Versión en castellano (resumen)

Evaluaciones estratégicas  
CoNCA
AEC 10 (2019)
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INTRODUCCIÓN

El atractivo de los centros de producción está docu-
mentado en Europa desde el siglo xvi: las cerveceras 
y destilerías o las minas, entre otros, han sido un 
punto de interés para los foráneos que, interesados 
por entender la transformación de la materia prima en 
producto acabado, visitaban espacios fabriles, hasta 
entonces activos.

Sin embargo, no será hasta entrado el siglo xx cuando 
se llevará a cabo la transición de la visita al espacio 
museístico de recreación de una realidad industrial ya 
pasada, que corresponde, en muchos casos, a la his-
toria vivida por la sociedad del entorno. El Ironbridge 
Gorge Museum será el primer museo industrial de 
Europa en 1967 y, a partir de los primeros ecomuseos 
franceses como espacios de integración de patrimo-
nio material e inmaterial, su evolución vendrá marcada 
por la incorporación de los equipamientos productivos 
que forman parte del mismo discurso, con los cuales 
se crearán redes territoriales que explican el pasado 
patrimonial y productivo. 

Por otra parte, en Cataluña la industrialización for-
maba parte de la cotidianidad ya durante el siglo xix. 
No fue hasta 1979 cuando se recuperó la idea de un 
museo de la ciencia y de la técnica que, si bien había 
sido previsto por la Generalitat republicana, no se lle-
gó a materializar. Constituida la Associació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya por parte de la Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, el Departamento de Cultura 
de la Generalitat se hizo cargo del proyecto y en 1983 
adquirió para dicho fin el Vapor Aymerich, Amat i Jover 
de Terrassa, que debería ser el futuro espacio museís-
tico. El recinto se abrió al público poco después, pero 
no sería hasta la publicación de la Ley de Museos de 
1990 cuando se constituiría el Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya como museo nacional. 
Con la finalización de las obras de remodelación del 
antiguo espacio fabril, en 1996, se inaugurarán las 
primeras muestras públicas. 

La concepción vigente referente a qué es el patrimonio 
industrial no solo se remite a los lugares productivos, 
sino que también incluye todos aquellos elementos 
que, en su momento, formaban parte del conjunto 
industrial, tanto los vinculados al proceso fabril, los 
almacenes o las instalaciones auxiliares, como los 
relacionados con sus protagonistas, las viviendas de 
obreros y patronos, y los espacios comunitarios, es-
cuelas o ateneos, entre otros. 

Por otro lado, para que el relato sobre patrimonio in-
dustrial sea contextualizable le hace falta, además de 
vincular los edificios e inmuebles con la parte mueble, 
la maquinaria, los productos y los objetos vinculados, 
necesita añadir lo inmaterial, lo que forma parte de 
la interacción social y que identifica el cambio de 
vida y costumbres que significó la industrialización. 
En este sentido, los museos de temática técnica y de 
patrimonio industrial se entienden únicamente si en el 
discurso referente a las fábricas se incluye el relato de 
la sociedad que las impulsaba y las explotaba, la vida 
a su alrededor y las expresiones de su impacto.

La relevancia del patrimonio industrial en el territorio 
y la importancia de la historia de la producción en la 
identidad propia son una parte preeminente de los 
contenidos del mNACTEC: su conservación, la inves-
tigación y su difusión son tareas inalienables para un 
museo que, como equipamiento nacional específico, 
es la institución de vanguardia. 

LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
EN EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I 
DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

En cumplimiento de la normativa vigente,1 el Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (Consejo Nacional 
de la Cultura y de las Artes - CoNCA) debe centrar su 
misión en desarrollar la actividad cultural, colaborar en 
el ordenamiento de la política cultural en lo relativo a 
la creación artística, intervenir en la política de apoyo 
a la creación artística y cultural y de promoción de 
esta creación, y organizar un sistema de auditoría 
cultural de los equipamientos.

Realizar una evaluación estratégica, como expre-
sión de la auditoria cultural, implica el seguimiento y 
valoración de la aplicación práctica de las políticas 
culturales que, definidas por las administraciones pú-
blicas, se desarrollan a través de instituciones a las 
que se hace un encargo concreto. 

La evaluación estratégica se conforma como el ins-
trumento que, en referencia a las organizaciones ob-
jeto de análisis, verifica la corrección de la propuesta 
de actividades y de su ejecución hacia los objetivos 
propuestos y el sistema de evaluación que se haya 

1 Ley 6/2008, de 13 de mayo, del Consejo Nacional de la Cultura 
y de las Artes, y Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructu-
ración del sector público para agilizar la actividad administrativa.
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establecido para llevar a cabo su seguimiento, con 
el fin central de que sus conclusiones vehiculen las 
decisiones precisas para alcanzar una mayor cuota 
de relevancia en los objetivos, de eficacia en su con-
secución y de eficiencia en el uso apropiado de los 
recursos disponibles. 

El CoNCA ha desarrollado un modelo metodológico 
propio para aplicar al análisis de los equipamientos 
culturales 2 que centra su estudio en los aspectos 
siguientes: 
• El cumplimiento de los objetivos culturales y estra-

tégicos que la misión y el interés público determinen;
• la gestión de las actividades y el aprovechamiento 

económico que se deriva de la financiación pública;
• la oferta de contenidos y la adecuación al plan es-

tratégico o programa correspondiente;
• la estimación del impacto social y cultural de las 

acciones y estrategias llevadas a cabo.

Definido el marco o contexto de evaluación, las fases 
que articulan el desarrollo de la metodología son las 
siguientes: 
a) la sistematización de la información, donde se 

incluyen los procesos para su obtención y verifica-
ción;

B) la parametrización de la información sistematiza-
da, en la que se relacionan los procesos vinculados 
a la descripción del ente evaluado y a la interpreta-
ción de los datos previamente obtenidos;

c) la evaluación de los resultados e interpretaciones, 
donde consta el grado de consecución de los obje-
tivos estratégicos de la entidad evaluada, así como 
las conclusiones que se extraen de la parametriza-
ción previa. 

la fase de mejora continua a partir del seguimiento 
de las ineficiencias detectadas y de las recomendaci-
ones efectuadas.

Con dicho esquema se define un diagrama de interac-
ción entre los procesos que intervienen en el modelo 
de evaluación estratégica (figura 1). La evaluación 
estratégica del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya se ha estructurado siguiendo esta me-
todología.

2 CoNCA (2014). Evaluación estratégica. Modelo teórico y aplica-
ción. «Informes CoNCA», 7, Barcelona (edición digital).

 http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/avalu-
acio_estrategica_model_teoric/T1_AV_ESP.pdf

 CoNCA (2015). Evaluación estratégica para los equipamientos 
culturales. Guía de aplicación, Barcelona (edición digital)

 http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/avalu-
acio_estrategica_equipaments/GUIA_CAS-definitiva.pdf

Figura 1
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1. Entes o personalidades jurídicas evaluadas

Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (equipamiento sin personalidad 
jurídica propia adscrito a la Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural)

2. Áreas evaluadas Todas       
Parcial      

Áreas operativas del 
Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya

3. Período evaluado Definir cuáles: 

4. Operativa de la evaluación Ejercicios 2015 - 2016 - 2017

4. Operativa de l’avaluació

Calendario de intervención
Apertura del proyecto: 26/03/2017. 
Inicio de intervención: 01/10/2018. 
Cierre última versión: 25/01/2019.

Metodología:
 Evaluación estratégica 
 Evaluación ex ante 
 Otros modelos  

Definir: 

Sedes afectas

Sede central de Terrassa (Vapor Aymerich, Amat 
i Jover), sede de Esparraguera (Museu de la 
Colònia Sedó), sede de Ripoll (Farga Palau) y sede 
de Castellar de n’Hug (Museu del Ciment Asland)

Interlocutor técnico (evaluado) Jaume Perarnau

Técnico evaluador (CoNCA) Jordi Auladell

MARCO EVALUADOR Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo la recopilación de datos que po-
sibilita la evaluación se han empleado fuentes de 
información de origen interno y otras obtenidas ex-
ternamente.

Las fuentes de información de origen interno se cor-
responden a la recopilación de aquellos datos facilita-
dos directamente por el ente evaluado o las que co-
munica por canales propios, y han sido las siguientes: 
• Fichas de evaluación: fichas estandarizadas defi-

nidas por el CoNCA y que el ente evaluado rellena 
con la información solicitada. Fundamentalmente 
de carácter cuantitativo, los datos requeridos se 
encuentran agrupados en apartados temáticos di-
rectamente vinculados a los ejes transversales que 
articulan la evaluación.

• Documentación específica: cesión, por parte del 
propio museo y de la Agència Catalana del Patri-
moni Cultural, de normativas vigentes, informes 
de actividades, informes de organización interna, 
memorias económicas, procedimientos y dosieres 
diversos vinculados a la gestión de los ejercicios 
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

• Trabajo de campo: se ha procedido a la recogida 
directa de información a partir de reuniones y en-
cuentros con los interlocutores designados por el  
mNACTEC y de la visita técnica de las instalaciones.

Asimismo, se ha procedido al vaciado de información 
de la web, redes sociales y publicaciones emitidas por 
la institución evaluada, en las que aparecían referenci-
as y noticias de interés para el proyecto.

Las fuentes de información de origen externo han sido 
múltiples y se centran en la búsqueda de datos ampli-
ativos o de interés. Son los obtenidos por la investiga-
ción principalmente hemerográfica, con una recopila-
ción amplia de las noticias aparecidas en los medios 
de información generales y en las publicaciones y 
medios del sector cultural, así como bibliográfica.

Las estadísticas, tablas y gráficos que aparecen en 
la evaluación se han obtenido a partir de las citadas 
fuentes y son de elaboración propia, excepto cuando 
se indica lo contrario. 

CONCLUSIONES

Una vez realizado el diagnóstico, se recogen en 
formato de fortalezas y debilidades las principales 
conclusiones de este análisis interno. Se han organi-
zado los resultados en modelos temáticos claramente 
diferenciados:
• De tipo organizativo
• De tipo económico
• Respecto a la oferta y el contenido
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DE TIPO ORGANIZATIVO

FORTALEZAS 

• El mNACTEC es un museo nacional recono-
cido por la Ley de Museos de 1990. El Plan 
de Museos 2030 le otorga la misma conside-
ración. 

• Ejerce el liderazgo como equipamiento muse-
ístico dedicado a la ciencia y la técnica, como 
institución vertebradora del Sistema Territorial 
y como apéndice de la Administración en ta-
reas de gestión y de difusión del patrimonio 
industrial.

• El Sistema Territorial del mNACTEC es un re-
ferente nacional e internacional. La articulación 
del territorio define una imagen del pasado 
industrial y un relato integrador de la identidad 
del país. 

• El modelo descentralizado ha implicado una 
colaboración igualitaria y una estrategia ge-
nérica común de fomento del patrimonio in-
dustrial. 

• Las sedes del mNACTEC son patrimoniales, 
con interés intrínseco como inmuebles y, a la 
vez, por las instalaciones y/o colecciones que 
contienen.

• La sede central es emblemática. A la vez, 
dispone de grandes espacios aprovechables 
para las actividades del equipamiento.

• La implementación de un programa de res-
ponsabilidad social corporativa implica la 
asunción de directivas cualitativas vinculadas 
a la comunicación y a la relación interna y ex-
terna.

• Las interrelaciones internacionales comportan 
una vinculación estratégica del mNACTEC a 
escala institucional, de contenidos y, llegado el 
caso, de proyectos.

DEBILIDADES

• Pese a ser un equipamiento nacional no tiene 
personalidad jurídica propia y, por lo tanto, su 
autonomía referente a la toma de decisiones 
estratégicas y a la organización es limitada. 

• En relación a la gobernanza del museo y de 
sus órganos rectores, se incumple la ley de 
museos vigente y el Plan de Museos 2030.

• En relación a la gobernanza del museo y de 
sus órganos rectores, se incumple la ley de 
museos vigente y el Plan de Museos 2030.

• No ha estado vigente en el trienio 2015-2017 
ningún contrato programa vigente que vincule 
actividad y financiación. Pese a que el Plan de 
Museos 2030 lo determina, tampoco ha esta-
do prevista esta vinculación estratégica para 
ejercicios posteriores.

• La falta de identificación fiscal singular limita 
la acción del equipamiento e integra al museo 
en las iniciativas que se desarrollan desde la 
ACdPC y el resto de centros gestores y de 
contenidos que la entidad agrupa.

• El Consejo Rector, máximo órgano de gober-
nanza normativo, no existe en la práctica. Sus 
responsabilidades son asumidas por la Direc-
ción del museo o por el Consejo de Adminis-
tración de la ACdPC. este hecho tergiversa su 
sentido de supervisión y proximidad y ralentiza 
las dinámicas de toma de decisiones.

• Se trabaja en base a una planificación estra-
tégica propia que está subsumida a la dispo-
sición presupuestaria que otorga la ACdPC. 
Este hecho afecta tanto al gasto en activida-
des como a la programación temporal de las 
inversiones.

• No se dispone de un plan de recursos huma-
nos propio o, cuando menos, de un organigra-
ma aprobado. 

• El equipo de trabajo es insuficiente, muy in-
ferior al que existía anteriormente, y no está 
proporcionado a las funciones y la carga de 
trabajo implícita. En cuanto al personal espe-
cializado que produce contenidos e investiga-
ción, su número se reduce al mínimo. 

• Como consecuencia directa, el museo a me-
nudo depende demasiado del voluntariado, 
el cual, si bien hay que potenciarlo, no puede 
sustituir al personal propio.

• Respecto a la infraestructura, en su sede 
central de Terrassa hay problemas de clima-
tización y a sus problemas diversos de man-
tenimiento de los inmuebles y de actualización 
museística.
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DE TIPO ECONÓMICO

FORTALEZAS 

• Los ingresos totales de la entidad han crecido 
un 10 % durante el período evaluado. El in-
cremento afecta tanto a los ingresos propios 
generados como las aportaciones públicas.

• Hay potencial para generar más recursos pro-
pios dada la tendencia de crecimiento de pú-
blicos, incrementando la oferta de actividades 
y aumentando otros ingresos, como el alquiler 
de espacios, los patrocinios, etc. 

• La vinculación internacional del museo posibi-
lita conseguir partners para participar y finan-
ciar proyectos conjuntos.

DEBILIDADES

• Los presupuestos son excesivamente reduci-
dos para dotar a un museo de ámbito nacio-
nal. La carencia de recursos es evidente tanto 
en las labores museísticas como en la gestión 
del Sistema Territorial y las acciones de pro-
tección y difusión del patrimonio industrial.

• En relación a su dependencia orgánica, el 
museo gestiona únicamente una parte del 
presupuesto que le es otorgado. El resto está 
centralizado, incluyendo las inversiones duran-
te el trienio 2015-2017

• No se han contemplado inversiones relativas 
al acondicionamiento y reforma de las sedes 
propias durante el período evaluado. 

• A efectos patrimoniales, no se encuentran 
diferenciados los valores de los bienes mu-
ebles e inmuebles que, con anterioridad a la 
integración en la Agència, formaban parte del 
patrimonio del museo. 

• El carácter patrimonial y la extensión de al-
gunas de las sedes implican un gasto elevado 
de consumos energéticos y de mantenimiento 
y la necesidad de inversiones constantes. 

• El mNACTEC tiene un grado de autofinan-
ciación cercano al 8 %, pese a la tendencia 
creciente de los ingresos propios. 

• Existe una falta de fondos para dar más apoyo 
a la dinamización de las sedes. De igual modo, 
la colaboración económica con los equipami-
entos de la red es muy reducida.

FORTALEZAS 

• El mNACTEC actúa como un equipamiento 
cultural con funciones diferenciadas: con las 
labores propias de toda institución museísti-
ca; como eje y centro de red territorial, con 
las obligaciones vinculadas al apoyo a los 
centros adscritos; como gestor y difusor del 
patrimonio industrial y de las iniciativas para su 
protección y conocimiento. 

• El museo colabora con los demás integrantes 
de la red, con los equipamientos nacionales y 
entidades públicas del país y con los contac-
tos internacionales,

• Las estrategias de difusión relativas a la red 
territorial dan visibilidad a la oferta de los equi-
pamientos integrantes y el patrimonio vincu-
lado.

• El trienio evaluado muestra un crecimiento en 
el número de visitantes y usuarios (un 27 % y 
un 24 %, respectivamente). 

• La política de precios es bastante social para 
facilitar el acceso al museo a todos los colec-
tivos. 

• El programa familiar permite el acceso de los 
más pequeños y sus familias al museo, de 
manera que interactúan conjuntamente con la 
institución estableciendo vínculos de fideliza-
ción. 

• El nivel de satisfacción del visitante es muy 
elevado.

• La oferta cultural y educativa es amplia y con-
solidada. En el mismo sentido, el Centro de 
Documentación es de gran interés temático 
y sectorial.

• La concepción museológica del equipamiento 
es singular y dinámica, con una museografía 
con fines didácticos y un planteamiento expo-
sitivo dinámico.

• El mNACTEC incorpora las nuevas tecnologías 
en su producción de forma natural y vinculada 
a sus temáticas de interés. Es usuario de estas 
tecnologías y, a la vez, actúa en el papel de 
difusor. 

RESPECTO A LA OFERTA Y EL CONTENIDO
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RESPECTO A LA OFERTA Y EL CONTENIDO

• Entre las diversas propuestas participativas, el 
proyecto Museu al Carrer (Museo en la Calle) 
actúa como un modelo de relación y vincula-
ción social, territorial e identitaria, y profundiza 
con el vínculo emotivo y directo respecto a los 
elementos cotidianos. 

• La excelencia se manifiesta en las publicaci-
ones, los bloques temáticos, las actividades 
educativas, las acciones diversas de fomento 
del espíritu crítico o en las colaboraciones 
dentro de la propia red o con terceros. Sin em-
bargo, si bien el período evaluado se caracte-
riza por recursos muy limitados y la necesidad 
de voluntariado, ha habido continuidad en la 
propuesta investigadora.

DEBILIDADES

• Se da una falta de visitantes a las sedes, es-
pecialmente a la Colònia Sedó, que está rela-
cionada con la limitación de la oferta y de los 
servicios que se ofrecen.

• En el cómputo global de públicos, el volumen 
de visitantes no escolares es relativamente 
bajo. En el período evaluado, la mitad de los 
visitantes del museo provienen de las activida-
des educativas.

• La investigación se desarrolla al nivel que 
permiten los escasos recursos humanos y 
materiales de que se dispone. La participación 
decisiva del voluntariado en determinados 
proyectos, de tipo coyuntural, sustituye esta 
parte del conocimiento que tendría que ser 
estructural.

• No hay un canal propio de internet o una app 
que permita la venta de entradas online. A la 
vez, la app debería ser un canal potente de 
comunicación con el público.
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RECOMENDACIONES FINALES

El análisis previo ha permitido desarrollar un total de 
catorce recomendaciones que, nuevamente, se han 
agrupado en tres modelos temáticos:
• De tipo organizativo
• De tipo económico
• Respecto a la oferta y el contenido

Como cierre de estas recomendaciones, se recogen 
reflexiones finales relacionadas con la asunción de 
responsabilidades.

DE TIPO ORGANITZATIVO

1. El mNACTEC tiene que disponer de la persona-
lidad jurídica propia que le reconoce la Ley de 
Museos 19/1990 y el Plan de Museos 2030.

2. El museo ejerce funciones relativas a las tareas mu-
seísticas, a la administración del Sistema Territorial 
y a la gestión de la competencia de la Generalitat 
de Cataluña con respecto a la protección del patri-
monio industrial. En este sentido, hay que definir un 
formato jurídico de entidad de derecho público en el 
cual se defina por norma cuáles son las funciones 
que se le encomiendan y, a la vez, se compro-
meta la aportación financiera que debe hacerlas 
posibles.

3. Con independencia del grado de autonomía actual 
o futura, es necesaria la reactivación del Consejo 
Rector como órgano máximo de gobierno del mu-
seo. En el mismo sentido, se considera urgente la 
actualización de la norma que lo regula y la norma-
lización de sus funciones.

4. Es del máximo interés para el mNACTEC disponer 
de la planificación estratégica propia que le per-
mita actualizar la visión del equipamiento y reflejar 
sus objetivos para los próximos ejercicios. 

5. La autonomía de toma de decisiones, de organi-
zación y de acción tiene que ir acompañada de un 
contrato programa que defina el compromiso 
entre proyectos a desarrollar y la financiación por 
parte de la Generalitat de Cataluña.

6. En continuidad con las acciones de los últimos ejer-
cicios, hay que insistir en establecer colaboraciones 
de cooperación con otras entidades y agentes 
sectoriales, desde universidades a colegios pro-
fesionales, redes de turismo cultural e industrial o 
corporaciones de ámbitos diversos, a fin de iniciar 
nuevas estrategias de actuación y establecer siner-
gias sectoriales. 

7. En referencia a las herramientas de gestión, hay 
que impulsar la optimización de la organización 
interna: 

• Se considera prioritaria la redefinición en núme-
ro, recursos y perfil del equipo de trabajo para 
desarrollar las funciones que le son requeridas.

• Hay que proceder a la redacción de un manual 
de calidad, de posible certificación, que incluya, 
por una parte, los procesos que desarrolla el ente 
y, por otra, la totalidad de los procedimientos vin-
culados que los implementan. 

• De forma paralela, sería de interés la redacción 
periódica de un plan de marketing que relaci-
one actuaciones concretas con la planificación 
estratégica y con la realidad del mercado, sus 
públicos y el potencial de crecimiento. 

DE TIPO ECONÒMICO

8. La aportación pública tiene que aumentar para 
hacer factibles las atribuciones que desarrolla el 
mNACTEC, entre ellas el apoyo a la red territorial.

9. El crecimiento de los públicos, las colaboraciones 
con terceros y la continuidad en la explotación co-
mercial de los espacios y de la oferta de servicios 
deben hacer posible el incremento de los recur-
sos propios, sin alterar la dinámica de precios 
accesibles.

10. Es necesario incrementar las inversiones en las 
infraestructuras, tanto con la mejora de la climati-
zación de la sede central como con la realización 
de obras e instalaciones de las sedes territoriales. 

11. Los proyectos compartidos con terceros deben 
disponer de financiación finalista ajena a la 
gestión corriente. En este sentido, el esfuerzo 
económico compartido, la financiación comunita-
ria o el patrocinio puntual son imprescindibles para 
posibilitar el aumento de actividades y la estabili-
dad presupuestaria. 

RESPECTO A LA OFERTA Y EL CONTENIDO

12. Se considera de interés una estrategia relaci-
onada con la oferta y el incremento de pú-
blicos. Hacen falta las medidas que delimitan las 
posibilidades de acción según las características 
de cada sede territorial y las herramientas para 
alcanzar crecimientos en el número de público 
generalista que visita la sede central.
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13. El Sistema Territorial del mNACTEC es un proyecto 
amplio y con implicaciones diversas. Con equipa-
mientos vinculados a una situación muy diferente, 
son necesarios recursos humanos y materiales 
para disminuir la desigualdad de la oferta y, a 
la vez, dinamizar el conjunto de la red median-
te nuevas actividades y más acciones de difusión.

14. Hay que definir un plan de investigación pro-
pio que programe las temáticas de interés y las 
actuaciones relacionadas. A la vez, la dinámica 
voluntarista actual debe convertirse en estructural.

15. Se considera necesario implementar la venta de 
entradas online y los servicios en la web y en 
app que permitan la tienda digital o, entre otras 
posibilidades, la reserva de actividades.

REFLEXIONES FINALES

El mNACTEC representa un modelo descentralizado 
que nace del territorio y confluye en un museo líder 
que, a la vez, no se localiza en Barcelona sino en Ter-
rassa. Desde abajo, con el protagonismo de los equi-
pamientos locales y del patrimonio industrial repartido 
por el país, de forma progresiva y coherente se ha ido 
configurando un relato del pasado. 

En este sentido, el mNACTEC es un sistema que su-
pera la concepción de museo y que integra distintas 
realidades para explicar la personalidad industrial, la 
historia vivida y, en definitiva, una parte de lo que se 
entiende como identidad colectiva. 

El equipamiento asume determinadas responsabilida-
des y objetivos bien diferenciados, pero que le son 
complementarios.

Por un lado, asume el rol de órgano público principal 
de articulación y divulgación del patrimonio industrial 
catalán entendido como legado del pasado producti-
vo, así como el estudio de su huella en la sociedad y 
en la economía del país, y la protección de los bienes 
muebles e inmuebles vinculados. Estos objetivos los 
desarrolla mediante el Sistema Territorial, impulsando 
el conocimiento de la historia empresarial e industrial 
catalana, con su vertiente social, y en la tarea técnica 
de gestor público y asesor en medidas de protección 
y catalogación.

Por otro lado, el mNACTEC como museo debe lle-
var a cabo las tareas que le son inherentes. Con la 

temática patrimonial, tiene que hacer investigación 
y conservar y exhibir una colección y un patrimonio 
inmueble propio. Asimismo, le corresponde la divul-
gación y la actividad pedagógica sobre la evolución 
de la ciencia, de la tecnología y de la técnica, con un 
relato en el que, junto a los orígenes, se incorpore la 
contemporaneidad tecnológica a fin de hacer actual y 
cercano el discurso al visitante. 

El CoNCA considera que las atribuciones del 
mNACTEC implican afectaciones que van más allá de 
la labor museística. La gestión del patrimonio industri-
al del país se convierte en una función central que está 
ligada a un diálogo de todos los actores vinculados, 
de la sociedad y de los diferentes poderes públicos. 
La conservación del pasado industrial supone la se-
lección de los elementos, y, en decisión coherente, 
se tiene que establecer qué hay que preservar para 
entender la historia reciente, determinar cuáles son 
los paisajes industriales prioritarios y decidir cómo hay 
que actuar. A partir de este punto, la conservación 
pasa de forma mayoritaria por la reutilización en dife-
rentes usos, siempre con el respecto imprescindible a 
su condición patrimonial. 

Para desarrollar estas dinámicas, al mNACTEC le 
hace falta incluir “músculo argumentativo” en la toma 
de decisiones, ya sea a través de un Consejo Rector 
con representación amplia o bien a través de otros 
instrumentos participativos que complementen los 
órganos genéricos competentes ya existentes en el 
Departamento de Cultura. En paralelo, necesita los 
recursos suficientes para participar en la conservación 
del conocimiento y del patrimonio del territorio donde 
no hay posibilidades técnicas y financieras. En este 
sentido, también le hace falta músculo para el desar-
rollo territorial.

Ser y actuar como el equipamiento y referente naci-
onal de la ciencia, la técnica, la tecnología y el patri-
monio cultural no significa, en este caso, disponer 
de un grado de autonomía elevado para llevarlo a 
cabo. El CoNCA considera una disfunción el hecho 
de que el ente no tenga personalidad jurídica propia, 
lo que contraviene la normativa vigente y la prevista 
en el Plan de Museos 2030. La situación actual no 
facilita al museo desarrollar sus funciones de la forma 
más adecuada, tal y como se ha manifestado en el 
informe presente, y puede limitar su acción presenta 
y futura. Con el formato jurídico de entidad de de-
recho público que se considere adecuado para las 
funciones y las interacciones con terceros que le son 
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implícitas, la toma de decisiones estratégicas, técni-
cas y financieras debe depender del equipamiento 
nacional.

La excelencia en todo equipamiento público referenci-
al hay que buscarla en actuaciones diversas, como la 
investigación, la potenciación de las actividades expo-
sitivas y de difusión o las colaboraciones con terceros 
que potencien la divulgación del conocimiento técnico 
y científico. En las posibilidades de mejora se conside-
ra primordial no tanto una actualización del discurso y 
de las dinámicas puestas en marcha, como la renova-
ción física y la potenciación de las sedes, alguna de las 
cuales requiere una inversión inmediata simplemente 
para subsistir como museo y elemento patrimonial. 
No obstante, hay que evitar el peligro latente de la 
carencia de continuidad en el mantenimiento o en la 
adscripción de recursos para su funcionamiento, que 
convertiría en inútil la inversión inicial. 

Repartición de responsabilidades

En la relación de recomendaciones realizadas por el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
y con la actual gobernanza del equipamiento, se de-
finen tres niveles de asunción de responsabilidades: 
la ejecutiva y la referente a los contenidos, que le es 
propia a la Dirección; la relativa a la financiación, la 
organización administrativa y la toma de decisiones 
estratégicas, competencias que ejerce el ente al que 
el museo queda adscrito, la Agència Catalana de Pa-
trimoni Cultural (ACdPC), y las referentes a la acción 
evaluadora, que corresponden al CoNCA.

La Dirección se arroga la responsabilidad máxima 
respecto a la materialización de las propuestas, los 
proyectos y contenidos y las actividades predefinidas, 
así como a la optimización de los procedimientos para 
llevarlas a cabo. En relación con estos propósitos, re-
cae sobre la Dirección el compromiso de la gestión 
interna que permita desarrollarlos de una manera efi-
ciente, por lo que debe velar por la transversalidad de 
acción y la colaboración de toda la organización. En 
el mismo sentido, asume la política de aprovechami-
ento de los recursos disponibles que genere el ahorro 
de costes, y se ocupa de la búsqueda de los medios 
que mejoren la eficacia del sistema, y de los recursos 
económicos, humanos y materiales que le puedan 
ser de provecho, así como de la trazabilidad de estos 
procesos, a fin de conseguir la máxima transparencia 
en la gestión y la evidencia de rigor ante la ciudadanía.

La ACdPC, como institución titular del equipamiento, 
se obliga a definir con la Dirección toda actuación de 
tipo estratégico, el anteproyecto de presupuesto que 

se ajuste a las obligaciones programáticas del museo 
y las actividades que le están vinculadas, especial-
mente las relacionadas con el Sistema Territorial del 
que el mNACTEC es líder. Es también responsabilidad 
de la ACdPC el control periódico de la gestión ejecu-
tiva y la aportación presupuestaria para llevar a cabo 
los objetivos definidos.

En cuanto al rol del CoNCA, la entidad evaluadora 
se hace responsable de realizar un seguimiento del 
mNACTEC para mostrar públicamente su evolución 
y, si así lo verifica, la idoneidad de la propuesta. Por 
otro lado, el CoNCA se compromete a ser prescriptor 
del equipamiento ante la sociedad y a colaborar en la 
mejora continua que le permite alcanzar la excelencia 
en la gestión y los contenidos. 







TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ:

AVALUACIONS ESTRATÈGIQUES

AEC 01 (2014) ex ante MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA (MNAC). 
 2010-2012

AEC 02 (2014) ex ante MERCAT DE LES FLORS CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT. 
 2010-2012

AEC 03 (2014) ex ante GRUP CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA. 
 2010-2012

AEC 04 (2015) BIBLIOTECA DE CATALUNYA.
 2011-2013

AEC 05 (2016) FILMOTECA DE CATALUNYA.
 2012-2014

AEC 06 (2016) GRAN TEATRE DEL LICEU.
 2012/2013-2015/2016

AEC 07 (2017) FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.
 2013-2016

AEC 08 (2017/2018) TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.
 2014-2016

AEC 09 (2018) MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA).
 2015-2017

AEC 10 (2019) MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA (mNACTEC).
 2015-2017

INFORMES DE SEGUIMENT

IS01 (AEC 02) (2018) MERCAT DE LES FLORS. CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT.
 2013-2016

IS02 (AEC 03) (2018) CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA.
 2013-2016

IS03 (AEC 01) (2018) MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA.
 2013-2016


