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1.1. Antecedents

A. Aprovació del Pla Especial de la nova bocana

L’any 2012 s’anuncià, per primera vegada la intenció d'instal·lar a Barcelona un centre vinculat al

Museu Hermitage de Sant Petersburg. Així mateix, el desembre del mateix any es publicà la

Resolució PRE/2868/2012 del Govern de la Generalitat de Catalunya per la que es donva publicitat a

l'Acord d'intencions per a la implantació del Museu Hermitage al port de la ciutat de Barcelona

Des d’aleshores, s’ha produït un debat sobre l’oportunitat de la iniciativa i els seus avantatges i

desavantatges.

El 27 d'abril de 2018 s’aprovà definitivament l‘acord entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat

Portuària de Barcelona (APB), pel que s’establia la nova ordenació dels espais portuaris de la ciutat i

disposava la modificació del Pla Especial de la Nova Bocana que impulsa el Port de Barcelona.

Aquest acord es recull en el document “Tercera modificació puntual del Pla Especial de la nova

bocana del Port de Barcelona. Contingut General. Document aprovació definitiva”, el qual disposa

que els usos de l’anomenat Edifici Central poden incloure l’activitat cultural i docent. I més

específicament, pel que fa a l’ús cultural a aquest Edifici Central s’estableix que:

“Si l’edifici es destina a un projecte cultural, l’APB haurà de demanar, prèviament

al seu desenvolupament, la conformitat expressa de l’Ajuntament de Barcelona,

la qual haurà de quedar palesa en un conveni específic entre ambdues

institucions”

(Autoritat Portuària de Barcelona, 2018).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276573.pdf
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B. Sol·licitud de la concessió destinada a l’establiment del Museu Hermitage de Barcelona

(MHB)

El 6 de novembre de 2018, les societats Varia Hermitage Barcelona, S.A. i Cultural Developement

Barcelona SL van sol·licitar de manera conjunta l’atorgament d’una concessió destinada a l'establiment

del Museu Hermitage de Barcelona a la parcel·la 1a / 31.3.b (àmbit edifici central).

Aquesta concessió va ser sol·licitada a favor de la societat Museo Hermitage Barcelona, S.L. que seria

la beneficiària de la concessió. Aquesta societat desenvoluparia el seu projecte museístic pel que havia

ratificat en el seu propi nom la sol·licitud prèviament formulada per les esmentades Varia Hermitage

Barcelona, SA, i Cultural Developement Barcelona, S.L.

En data 28 de desembre de 2018, la Subdirecció General d’Explotació i Planificació Portuària requerí als
sol·licitants que complementessin certa informació, que aquests lliuraren el 14 de gener de 2019.

Entre la informació complementària aportada en aquest tràmit cal destacar la següent (que no contenia
la documentació lliurada inicialment):

- Acreditació de la voluntat de la societat Museo Hermitage Barcelona, S.L. per esdevenir la
futura titular de la concessió, atès que la sol·licitud de concessió havia estat formulada per les
societats Varia Hermitage Barcelona, S.A. i Cultural Developement Barcelona SL.

- Informació sobre la constitució de la Fundació Museu Hermitage, citada a la documentació
lliurada el novembre de 2018.

- Descripció del model de gestió de les instal·lacions de la futura concessió, així com l’explicació
de les futures relacions entre la societat estatal russa Hermitage Estatal i la Fundació i Museo
Hermitage Barcelona, S.L.
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Parcel·la 1a / 31.3.b (àmbit edifici central) on es sol·licita l’atorgament d’una concessió 
destinada a l'establiment del Museu Hermitage de Barcelona

Font: Autoritat Portuària de Barcelona (2018)
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El 17/04/2019 es féu públic al Butlletí Oficial de l'Estat l’anunci del tràmit de competència de projectes
respecte dita sol·licitud segons el qual, durant el termini d'un mes des de la publicació de dit anunci
s'admetrien projectes amb diferent objecte al de la sol·licitud formulada, sempre que fossin conformes
amb la Tercera Modificació de el Pla Especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona. Atès que l'àmbit
del port de Barcelona en el que es localitza la proposta presentada és l’àmbit d'interacció port-ciutat,
es declarà que l'interès a primar (és a dir, el major interès portuari) serà la coherència, equilibri i
sostenibilitat de la proposta que es formuli. (1)

Finalment, el 27/06/2019 es féu pública al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de l'Autoritat Portuària
de Barcelona publicada al BOE de 26 de juny de 2019 (28812) per la qual se sotmetia a informació
pública la sol·licitud de concessió administrativa presentada per desenvolupar el projecte del Museu
Hermitage de Barcelona, per a que en el termini de 20 dies hàbils la documentació de dita sol·licitud
pogués ser examinada i, en el seu cas, ser objecte d’al·legacions per part de persones interessades.

Aquesta documentació es pot consultar al Tauler d'anuncis del Port de Barcelona, advertint que el
projecte a desenvolupar i objecte efectiu de la informació pública és el contingut en el
document "Complement de la sol·licitud" (que inclou la informació requerida als sol·licitants per
part de la Subdirecció General d’Explotació i Planificació Portuària, segons s’ha esmentat
anteriorment).

• Sol·licitud i documentació (lliurament 09/11/2018)

• Complement de la sol·licitud (lliurament 14/01/2019)

Així mateix, i atès el caràcter cultural del projecte, l’APB demanà, prèviament al seu desenvolupament,
la conformitat expressa de l’Ajuntament de Barcelona respecte la seva realització.

Nota:
(1) Segons l’Anunci publicat al BOE de 17 de abril de 2019 (17231), i considerant la correcció d’errors feta pública a l’Anunci publicat
al BOE de 17 de abril de 2019 (17264).

https://procseu.portdebarcelona.cat/VentanaDescargaFichero.aspx?vurn=kj5aKBHbEY2wvQYHTU6jRZKAB13H7+ddZZMHEP/HaKz+7icyTlN53nLhzb+Px9sZ&vnomfitxer=27-06-201990808AnunciBOE.pdf
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ca/web/seuelectronica/tauler-d-anuncis
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/e9ffd48e-92ef-460f-abd9-a7209d047ab9/15_2019_01_Solicitud.pdf
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/ca8344c4-a95d-41eb-8109-2e548696ecdd/15_2019_02_ComplementoSolicitud.pdf
https://procseu.portdebarcelona.cat/VentanaDescargaFichero.aspx?vurn=kj5aKBHbEY2wvQYHTU6jRbYdTFQuDbD7mhMzcHGvMSY7UMQ8qYF4ctq10g6A63Nt&vnomfitxer=17-04-201991320AnunciBOE.pdf
https://procseu.portdebarcelona.cat/VentanaDescargaFichero.aspx?vurn=kj5aKBHbEY2wvQYHTU6jRfwloJn9nJKG/wcAeQQ9UbB51Cc9ZFf7iI013Xka05aS&vnomfitxer=18-04-2019101059AnunciEsmenaBOE.pdf
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1.2. Objectius i contingut del document

El present informe, elaborat per encàrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), té per objecte

analitzar la sostenibilitat econòmica del projecte del Museu Hermitage de Barcelona (MHB) i el seu

possible establiment al Port de la ciutat segons la informació lliurada i publicada a la sol·licitud de la

concessió.

Atès el caràcter cultural del projecte, el Port ha requerit la conformitat expressa de l’Ajuntament de

Barcelona prèvia a la seva realització (d’acord amb el que disposa el document “Tercera modificació

puntual del Pla Especial de la nova bocana del Port de Barcelona”).

Així, junt amb altres informes elaborats, aquest document té per objectiu proporcionar una anàlisi del

projecte del MHB que pugui ser presa en consideració per part de l’Ajuntament de Barcelona en el procés

de presa de decisió sobre la seva conformitat amb el projecte.

El treball realitzat s’ha focalitzat en l’àmbit cultural del projecte, és a dir, en les activitats de producció i
difusió d’exposicions. La resta d’àmbits d’activitat del MHB de caràcter comercial, de restauració o altres
només s’han tingut en compte pels seus efectes sobre la viabilitat econòmica del conjunt del projecte
MHNB.

El contingut del treball realitzat s’ha estructurat en els quatre apartats següents:

- Objecte d’activitat i agents participants

- Plans d’inversions i d’activitats i viabilitat econòmica.

- Impactes a la ciutat i al seu entorn.

- Consideracions finals.

El document es completa amb vuit Annexos.
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1.3. Treballs realitzats

L’equip d’Eurecat ha realitzat les tasques següents per a l’elaboració del present informe:

- Cerca i anàlisi de la documentació i informació disponible sobre el MHB (detallada a l’Annex 6

Referències documentals), tant l’específica del projecte MHB com de l’entorn que s’han

considerat de referència i interès.

- Entrevista amb persones representants de l’equip impulsor del MHB (veure l’Annex 7).

- Dues reunions de treball amb persones / equips responsables de l’elaboració d’altres informes

sobre el projecte del MHB (encarregats per l’Ajuntament de Barcelona o l’Institut de Cultura de

Barcelona).

- Dues reunions de treball amb personal tècnic de l’Institut de Cultura de Barcelona, per

contrastar i recopilar informació sobre el projecte MHB i sobre l’entorn museístic de la ciutat.
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La concessió demanial sol·licitada per VARIA Hermitage Barcelona, SA i Cultural
Development Barcelona, SL té per objecte la construcció d'un edifici que ha d’acollir
i permetre desenvolupar el projecte per a l'establiment del Museu Hermitage de
Barcelona.

La societat mercantil Museo Hermitage Barcelona, SL posarà en marxa la iniciativa
i canalitzarà la inversió privada necessària per al desenvolupament del projecte.

La Fundación Hermitage Barcelona, entitat sense ànim de lucre, vehicularà la
relació Hermitage Estatal de la que n’obtindrà la cessió de les obres amb el
compromís de cedir-les a Museo Hermitage Barcelona, SL.

Davant d’aquesta situació, cal valorar l’encaix del projecte a la definició de
museu establerta a la Llei 17/1990 de museus de Catalunya.
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2.1. Objecte d’activitat de la concessió sol·licitada

La sol·licitud a analitzar demana l'obtenció de concessió demanial per a l'ocupació del domini públic
portuari de la parcel·la 1a/31.3b del Pla Especial de la Nova Bocana del Port de Barcelona, per un
període de cinquanta anys, per a la construcció d'un edifici que ha d’acollir i permetre desenvolupar el
projecte per a l'establiment del Museu Hermitage de Barcelona d'acord amb el detall i condicions que
s'exposen.

La sol·licitud de concessió es proposa la consecució de les dues finalitats següents:

(i) La promoció i posta en funcionament a l'emplaçament titularitat del Port de Barcelona de
l'edifici que acollirà el Museu Hermitage Barcelona.

(ii) L'exposició en el mateix d'objectes museístics que obren en el fons patrimonial de l'entitat
dependent del govern de la Federació de Rússia "The Hermitage State Museum" (Hermitage
Estatal) segons l'acord subscrit pels promotors de la sol·licitud i aquesta entitat.
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2.2. Agents participants en el projecte objecte de la sol·licitud de concessió

Els agents que participen en el projecte objecte de la sol·licitud s’han agrupat en les quatre categories
següents:

VARIA Hermitage
Barcelona, SA 

(Varia HBcn, SL)

Cultural Development
Barcelona, SL 
(CDBcn, SL)

Societats sol·licitants de la concessió:

Museo Hermitage
Barcelona, SL 
(MHBcn, SL)

Beneficiari últim de la sol·licitud de
la concessió:

Entitat sense ànim de lucre per 
vehicular la relació Hermitage Estatal:

Fundación Hermitage
Barcelona, Fundació

privada
(Fundació HBcn)

Altres entitats o empreses relacionades: Entitat Federal Estatal de la 
Cultura "Hermitage Estatal" 

(Hermitage Estatal) 

VARIA Structured
Opportunities Real State SRL

VARIA Inversiones 
Spain SL
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Funció general de les entitats participants en el projecte

VARIA i CDBcn són les empreses titulars de la sol·licitud de la concessió, que han
convingut desenvolupar el Projecte de forma conjunta i solidària, i a desenvolupar-lo
a través de la societat “Museo Hermitage Barcelona, SL”.

Així mateix, ambdues societats, sota la seva personal i solidària responsabilitat, es
comprometen a dotar la societat “Museo Hermitage Barcelona, SL” dels recursos
financers suficients per desenvolupar-lo.

MHBcn desenvoluparà el projecte ja que canalitzarà la inversió privada necessària
per a finançar el projecte. Així, té per funció la promoció, edificació i manteniment de
l'edifici que acollirà el Museu Hermitage Barcelona, i la corresponent exposició del
negoci museístic aparellat al mateix.

Fundació HBcn tindrà per funció de “vehicular la cessió dels objectes museístics que
seran exposats al Museu Hermitage Barcelona, entitat constituïda exprofesso per a
aquest únic objecte per part dels sol·licitants de la concessió, essent responsabilitat
d'aquesta realitzar totes les gestions per a l'efectivitat de dita cessió.“ Segons
s’indica, això s’explica pel fet que la normativa de la Federació de Rússia estableix
que la cessió del seu patrimoni (inclòs el de l’entitat "Hermitage Estatal“) ha de
realitzar-se exclusivament a través d’una entitat sense ànim de lucre.

A més, la seva existència pot facilitar el reconeixement del projecte com a museu
segons l'article 1 de la Llei 17/1990 de museus de Catalunya.

VARIA Hermitage
Barcelona, SA 

(Varia HBcn, SL)

Cultural Development
Barcelona, SL 
(CDBcn, SL)

Societats sol·licitants de la concessió:

Museo Hermitage
Barcelona, SL 
(MHBcn, SL)

Beneficiari últim de la sol·licitud de la concessió:

Entitat sense ànim de lucre per vehicular la relació Hermitage Estatal:

Fundación Hermitage
Barcelona, Fundació

privada
(Fundació HBcn)

Seguidament es presenta un resum de les principals funcions que cadascuna de les entitats participants en
el projecte tenen assignades:
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Funció general de les entitats participants en el projecte

Hermitage Estatal és l’ens públic titular del Museu Hermitage de Rússia que el
29 de juny de 2018 signà els Principis d'Acord (Heads of Agreement - HoA)
relatius a l'establiment del Centre Museu Hermitage Barcelona amb CDBcn, SL.

Altres entitats o empreses relacionades

A continuació es presenta un esquema Esquema de les relacions existents entre les entitats participants
en el projecte esmentades.

D’altra banda, l’Annex 1 conté una fitxa per a cadscuna d’aquestes entitats, amb la següent informació:
raó social, seu social, data de constitució, objecte social, funció de l’activitat en la concessió i posició en
l’estructura societària.

Entitat Federal Estatal de la 
Cultura "Hermitage Estatal" 

(Hermitage Estatal) 

VARIA Structured
Opportunities Real State SRL

VARIA Inversiones Spain SL

Són les societats matrius de Varia HBcn, SL que han acordat posar a disposició
tots els mitjans econòmics a favor de Varia HBcn, SL per dur a terme el
projecte de la construcció del Museu Hermitage a Barcelona.

L’objecte social d’aquestes societats comprèn la inversió en béns immobles, o
qualsevol altre tipus de béns.



17

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del 
Museu Hermitage de Barcelona (MHB)

Esquema de les relacions existents entre les entitats participants en el projecte

Entitat Federal Estatal de la 
Cultura "Hermitage Estatal" 

(Hermitage Estatal) 

Museo Hermitage
Barcelona, SL 
(MHBcn, SL)

Fundación Hermitage
Barcelona, Fundació

privada (Fundació HBcn)

VARIA Hermitage
Barcelona, SA 

(Varia HBcn, SL)

Cultural Development
Barcelona, SL 
(CDBcn, SL)

VARIA Structured
Opportunities Real 

State SRL

VARIA Inversiones 
Spain SL

L
U

X
E
M

B
U

R
G

R
Ú

S
S
IA

ESPANYA

100%
del capital 

social
Principi 

d’acord signat 
(HoA)

Es preveu la 
seva adhesió 

al Principi 
d’acord (HoA)

Es preveu la 
seva adhesió 

al Principi 
d’acord (HoA)

100%
del capital 

social

80%
del capital 

social

20%
del capital 

social

Patró 
fundador

(* a les taules adjuntes es descriuen les relacions i 
la complementarietat entre ambdues entitats

(*)
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2.3. Relacions i complementarietat entre MHBcn, SL i Fundació HBcn

La coexistència entre l’empresa Museo Hermitage Barcelona, Societat Limitada (MHBcn, SL), com a
beneficiària última de la sol·licitud de la concessió i la Fundación Hermitage Barcelona (Fundació HBcn)
com a entitat sense ànim de lucre per a vehicular la relació Hermitage Estatal constitueix un dels trets
més singulars del projecte.

La importància d’aquest punt justifica la necessitat de detallar les relacions i complementarietats entre
ambdues entitats, pel que a continuació s’analitzen les qüestions següents:

A. Justificació de la participació de dues entitats de diferent naturalesa jurídica.
B. Acords entre les dues entitats.
C. Composició del capital social i dels òrgans de govern de les dues entitats.
D. Model de negoci o de generació d’ingressos.

Aquesta anàlisi s’ha fet a partir de la informació presentada per a la sol·licitud de la concessió, de a qual
cal destacar especialment la nota que es recull a l’Annex 2 Document ”Re: Solicitud de Concesión
Demanial (Gestión Museística)” que descriu el model de gestió de les instal·lacions de la futura concessió,
així com l’explicació de les futures relacions entre la societat estatal russa Hermitage Estatal, la Fundació i
Museo Hermitage Barcelona, S.L. (aportada al Complement de la sol·licitud lliurat el 14/01/2019).
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Museo Hermitage Barcelona, Societat Limitada 
(MHBcn, SL)

Fundación Hermitage Barcelona, Fundació 
privada (Fundació HBcn)

Requeriments que justifiquen la constitució de cada entitat

Es constitueix una societat per canalitzar la 
inversió privada necessària per a finançar el 
projecte, la qual és participada per:

- VARIA Hermitage Barcelona, SA (Varia HBcn, SL): 
empresa filial de VARIA Structured Opportunities
que té per activitat la realització d'inversions 
immobiliàries i altres. 

- Cultural Development Barcelona, SL (CDBcn, SL): 
empresa que realitza les seves activitats en 
l'àmbit dels museus i altres activitats culturals, la 
qual té signats els Principis d'Acord (Heads of 
Agreement - HoA) amb l'Entitat Federal Estatal de 
la Cultura "Hermitage Estatal".

Es constitueix una Fundació, amb CDBcn, SL entre 
els seus fundadors, per dotar-se d'una entitat 
sense ànim de lucre que permeti:

- Canalitzar la cessió de les obres del Museu 
Hermitage Estatal, atès que la normativa de la 
Federació de Rússia estableix que la cessió del 
seu patrimoni només pot realitzar-se a una 
entitat sense ànim de lucre (segons es declara al 
text de la sol·licitud de la concessió).

- Assolir el reconeixement com a Museu segons 
l'article 1 de la Llei 17/1990 de museus de 
Catalunya.

Repartiment de funcions entre cada entitat

"La promoció, edificació i manteniment de l'edifici 
que acollirà el Museu Hermitage Barcelona, i la 
corresponent exposició del negoci museístic 
aparellat al mateix."

"Vehicular la cessió dels objectes museístics que 
seran exposats al Museu Hermitage Barcelona, 
entitat constituïda exprofesso per a aquest únic 
objecte per part dels sol·licitants de la concessió, 
essent responsabilitat d'aquesta realitzar totes les 
gestions per a l'efectivitat de dita cessió.“

A. Justificació de la participació de dues entitats de diferent naturalesa jurídica
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Museo Hermitage Barcelona, Societat 
Limitada (MHBcn, SL)

Fundación Hermitage Barcelona, Fundació
privada (Fundació HBcn)

Compromisos / obligacions entre les entitats participants

“(a) Disposar de les instal·lacions necessàries 
per a l'exposició dels objectes museístics.

(b) Gestionar l'activitat museística aparellada.
(c) Assumir les obligacions econòmiques front a 

l’Hermitage Estatal segons el Principi 
d'Acord amb aquest (HoA).”

“Contribuir al sosteniment de la Fundació per al 
fidel compliment dels seus objectius concrets, 
sens perjudici d'assumir altres costos relacionats 
com la custòdia i transport dels corresponents 
objectes museístics.“

“(a) Obligació d'obtenir via cessió en préstec de 
l'Hermitage Estatal dels objectes museístics 
necessaris.

(b) Obligació de cedir en exclusiva aquests 
objectes museístics a MHBcn, SL per a la 
seva exposició a les instal·lacions del Museu 
Hermitage Barcelona explotat per aquesta 
societat."

"Mitjançant aquest acord, la societat MHBcn, SL té garantit disposar dels objectes 
necessaris per a la bona marxa del Museu Hermitage Barcelona durant- com a mínim- tot 
el temps de duració de la concessió demanial, servint-se per aquesta finalitat del vehicle 
creat ad hoc de la Fundació HBcn, sense que cap d'aquestes entitats puguin desvincular-
se de cap manera del mateix, almenys i mentre, ambdues entitats han estat constituïdes i 
estan gestionades pels propis sol·licitants.“

B. Acords entre les dues entitats



21

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del 
Museu Hermitage de Barcelona (MHB)

Museo Hermitage Barcelona, Societat 
Limitada (MHBcn, SL)

Fundación Hermitage Barcelona, Fundació
privada (Fundació HBcn)

• MHBcn, SL està constituïda per Varia 
Hermitage Barcelona, SA (80% del capital 
social), i Cultural Development Barcelona, SL 
(el 20% restant).

• Els membres del Consell d'Administració de 
MHBcn, SL participen del govern de  la 
Fundació HBcn en els termes indicats.

• Està previst que amb la constitució de MHBcn, 
SL aquest es pugui adherir als Principis d'Acord 
(Heads of Agreement - HoA) relatius a 
l'establiment del Centre Museu Hermitage
Barcelona i signats entre l'Entitat Federal 
Estatal de la Cultura "Hermitage Estatal" i 
Cultural Development Barcelona S.L. el 29 de 
juny de 2018.

• Són fundadors de la Fundació HBcn la societat 
CDBcn, SL. junt amb una persona física, 
segons consta a l'escriptura de constitució.

• La dotació inicial de la Fundació està 
constituïda per un fons de 30.000 €, aportats 
íntegrament per CDBcn, SL.

• El Patronat de la Fundació podrà tenir fins un 
màxim de 40 membres, dels quals hi ha:

- Patrons vitalicis: un total de 4, dels quals un 
és CDBcn, SL, 

- Patrons nats: els membres del Consell 
d'Administració de MHBcn, SL. (en nombre 
indeterminat).

- Patrons electes: la resta, dels quals el 
Consell d'Administració de MHBcn, SL té 
dret a designar-ne 20. 

• Està previst que un cop es constitueixi la 
Fundació HBcn, aquesta s'adhereixi als 
Principis d'Acord (Heads of Agreement - HoA) 
relatius a l'establiment del Centre Museu 
Hermitage Barcelona i signats entre l'Entitat 
Federal Estatal de la Cultura "Hermitage
Estatal" i CDBcn S.L. el 29 de juny de 2018.

C. Composició del capital social i dels òrgans de govern de les dues entitats
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Museo Hermitage Barcelona, Societat 
Limitada (MHBcn, SL)

Fundación Hermitage Barcelona, Fundació 
privada (Fundació HBcn)

Es preveu que la Societat Limitada (MHBcn, SL) 
generi els seus ingressos mitjançant les 
activitats següents:

- Exposicions (permanent i temporals).
- Activitats (tallers, conferències, etc.).
- Serveis comercials (botigues pròpies) i de 

restauració.
- Centre de Museologia Total.

Les activitats de la Fundació HBcn es finançaran 
mitjançant:

- Els ingressos obtinguts de la gestió del 
Centre-Museu "Hermitage Barcelona.

- Els recursos que provinguin del rendiment del 
seu patrimoni.

- En el seu cas, dels que provinguin d'ajudes, 
subvencions o donacions que rebi de 
persones o entitats, tant públiques com 
privades.

- Així mateix, la Fundació podrà obtenir 
ingressos per les seves activitats, sempre que 
això no impliqui una limitació injustificada de 
l'àmbit dels seus beneficiaris.

Segons l'article 10 dels Estatuts, almenys el 90% 
dels resultats de la Fundació de les activitats 
econòmiques i ingressos que es generin 
s’assignaran a finalitats fundacionals i al 
manteniment de la pròpia Fundació.

A la Memòria Econòmica justificativa de la sol·licitud de concessió no es detalla, tanmateix, 
com es determinarà la quantitat de recursos que MHBcn SL assigni anualment a la 
Fundació HBcn.

D. Model de negoci o de generació d’ingressos
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2.4. El projecte i la Llei 17/1990 de museus de Catalunya

Conegut el model de gestió museística proposat a la sol·licitud de concessió, i exposat als apartats

anteriors d’aquest document, cal valorar el seu encaix a la definició de museu establerta a la Llei

17/1990 de museus de Catalunya.

Aquesta qüestió té una gran rellevància atès que a l'Acord d'intencions per a la implantació del Museu

Hermitage al port de la ciutat de Barcelona, signat pel Conseller de Cultura de la Generalitat de

Catalunya i pel Director del Museu Hermitage el 31 d’octubre de 2012 (Resolució PRE/2868/2012 del

Govern de la Generalitat de Catalunya), es reconeix explícitament la condició de Museu al projecte

contemplat al moment de la seva signatura (quan encara no existien ni MHBcn, SL, com tampoc la

Fundació HBcn, SL. En concret, a l’esmentat acord es declara que:

1. Hermitage col·laborarà en la creació i promoció del Museu, l’ús i l’explotació de la marca per dur

a terme la creació, promoció i comercialització del Museu i també cedint les obres d’art de

reconegut prestigi internacional que siguin necessàries per crear i posar en marxa el Museu.

2. El govern català es compromet a donar el suport i recolzament necessaris per impulsar

l’execució del projecte. Aquest suport es traduirà en donar suport a les accions que facilitin la

instal·lació del museu a la ciutat de Barcelona i a la coordinació de la seva proposta amb la

política museística catalana i expressant la voluntat d’acollir el patrimoni que el Govern de la

Federació Russa dipositarà a Catalunya i protegir-lo d’acord amb el previst a la legislació vigent.

3. Aquest Acord tindrà una vigència de 30 anys a partir de la data de la seva signatura.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276573.pdf
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Nota:
(2) Darrera versió de la definició de museu de l’ICOM del 2017, en curs de modificació. 
https://icom.museum/es/news/the-challenge-of-revising-the-museum-definition/

"El museu és una institució sense ànim de lucre, permanent, al servei de la

societat i del seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, conserva,

investiga, comunica i exposa el patrimoni material i immaterial de la humanitat i

el seu entorn amb finalitats d'educació, estudi i esbarjo“ (2)

L’article 1 de Llei 17/1990 de museus de Catalunya estableix la següent definició de museu:

“ Són museus, als efectes d'aquesta Llei, les institucions permanents, sense

finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al

públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els

conserven, els documenten i estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement

per a la recerca, l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueixen

en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans”.

Aquesta definició és, en els seus trets essencials, molt similar a l’establerta internacionalment per
l’ICOM-International Council of Museums.

https://icom.museum/es/news/the-challenge-of-revising-the-museum-definition/
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En el marc de l’objecte del present informe, es pot fer una primera valoració de l’encaix del projecte
a aquestes definicions de museu permet en els termes següents:

- Absència d’ànim de lucre: la Fundació HBcn és l’única entitat sense ànim de lucre d’entre tots
els participants en la sol·licitud de concessió (deixant de banda l’Hermitage Estatal). Aquesta
Fundació, però, té una funció que explícitament es considera de caràcter “vehicular”. En aquest
sentit, es pot considerar que la fundació és complementària del principal beneficiari de la
concessió que és la societat mercantil MHBcn SL.

Aquest fet, però, sembla justificar-se per la necessitat disposar d’un ens a través del qual es
canalitzin els recursos privats necessaris per a fer les inversions requerides que permetin posar
en marxa i impulsar el projecte.

Per tant, per a valorar més profundament aquest punt caldrà analitzar com es distribueixen els
beneficis / pèrdues entre els agents participants en el projecte segons les previsions de la seva
Memòria econòmica (que es tracten a l’apartat següent).

- Caràcter permanent de la institució que reuneix, conserva, investiga, comunica i exposa
un conjunt de béns culturals: es pot considerar que la permanència significa que el projecte ha
de tenir un caràcter fix, immutable, definitiu, estable o continu. Des d’aquest punt de vista resulta
dificil valorar fins a quin punt un projecte com aquest basat en una concessió a 50 anys s’ajusta a
aquest requisit, ja que es preveu la possible reversió de l’edifici a favor de l’Autoritat Portuària al
venciment del termini de la concessió.

Tanmateix, el caràcter permanent de la institució pot estar vinculat a altres actius (diferents de
l’edifici on s’allotja el museu, que pot ser temporal), com i principalment la col·lecció de patrimoni
moble o immoble que es reuneix al Museu.

En conseqüència, caldrà analitzar l’estratègia de generació d’una col·lecció pròpia que s’exposa
nel pla d’activitats del projecte (la qual és objecte d’anàlisi a l’apartat 3 del present informe).
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1. Introducció 

2. Objecte d’activitat i agents participants

3. Plans d’inversions i d’activitat, i viabilitat econòmica

3.1. Pla d’inversions
3.2. Estructura d’activitats, ingressos i model de negoci
3.3. Despeses d’explotació
3.4. Marge en l’escenari previst i hipòtesis alternatives
3.5. Termini de recuperació de la inversió i dividends 

4. Impactes a la ciutat i al seu entorn

5. Consideracions finals

Annexos
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3.1. Pla d’inversions

La inversió inicial prevista per a la posta en marxa del projecte és de 50.979.013 €.

Si addicionalment s’inclouen les inversions previstes en reposició, aquesta xifra
ascendeix a 73.195.502 €.

D’altra banda, la inversió prevista per a la dotació del fons museístic propi s’ha
quantificat com el 5% dels ingressos d’explotació del museu a partir del desè any
d’explotació i fins al venciment de la concessió, que suposa 81.284.527€.

D’aquesta manera, es comptabilitza una inversió total acumulada de
154.480.029€, que es finançarà exclusivament amb recursos propis, sense necessitat
de recórrer a endeutament bancari.

No obstant això, s’ha de remarcar que el cost total previst de construcció de
l’obra acabada és de 27.100.000 €, xifra que segons la Memòria del Projecte
Bàsic (de gener de 2019) es correspon amb el Pressupost d’Execució Material.
Conseqüentment, cal advertir que aquesta despesa es pot veure incrementada
amb l’elaboració del pressupost de licitació o contractació corresponent (i més
endavant, amb l’import que resulti de la seva adjudicació i execució).

Per últim, indicar que la Fundació serà dipositària del fons museístic propi
resultant de les inversions fetes per aquest concepte.
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El total de la inversió inicial prevista per al projecte és de 50.979.013 €.

Si s’inclouen les inversions previstes en reposició, aquesta xifra ascendeix a 73.195.502 €.

A més, si es considera la inversió prevista per a la dotació del fons museístic propi, quantificada
en una xifra equivalent al 5% dels ingressos d’explotació del museu a partir del desè any
d’explotació i fins al venciment de la concessió, aquesta partida ascendeix a 81.284.527€

D’aquesta manera, es comptabilitza una inversió total acumulada de 154.480.029€.

A. Total inversió acumulada
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Aquestes inversions es finançaran exclusivament amb recursos propis, sense necessitat de
recórrer a endeutament bancari.
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La major part de la inversió realitzada inicialment es correspon a les despeses de construcció de
l’edifici, al seu condicionament i a la museografia, el detall de les quals és el següent:

El “Total estimació cost construcció obra acabada” ascendeix a la xifra de 27.100.000 €. Respecte
aquesta partida, s’ha observat que l’import previst es correspon amb el total del Pressupost
d’Execució Material (PEM) detallat a la Memòria del Projecte Bàsic (de gener de 2019).

Davant d’això, cal advertir que aquesta despesa es pot veure incrementada quan incorporari
altres despeses com les despeses generals d’empresa (orientativament l’11% del PEM), el
benefici industrial (orientativament el 6% del PEM) les quals, amb l’IVA corresponent,
configuraria el Pressupost de licitació o contractació (i més endavant, amb l’import que resulti de
la seva adjudicació i execució).

B. Inversió inicial en l’edifici i el seu condicionament 
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El MHB començarà a invertir en fons museístic propi (5% dels ingressos d’explotació del
museu) a partir de l’any 2032 (amb el que s’ajustarà una mica millor al concepte de
Museu reconegut internacionalment i a Catalunya).

Com s’ha dit, això suposa realitzar una inversió acumulada per aquest concepte fins al
venciment de la concessió de 81.284.527€.

En el document de sol·licitud inicial ((lliurat el 09/11/2018) s’indica que la Fundació serà
“dipositària de les obres d'art i béns que constitueixin la col·lecció museística, i la
finalitat de la qual serà l'exhibició, conservació i gestió del fons cultural, així com promoció de les
activitats de caràcter cultural”.

En tractar-se d’un dipòsit, els comptes del projecte no reflecteixen cap moviment comptable en
aquest sentit de la societat MHBcn SL a la Fundació HBcn.

D’altra banda, assenyalar que l’article 7 dels Estatuts indiquen com a finalitat particular de la
Fundació “la identificació, recepció, conservació i divulgació d’objectes i col·leccions museístiques
en el Centre-Museu “Hermitage Barcelona”, així com la promoció, estímul, suport i
desenvolupament de totes accions culturals, educatives, investigació i d’altre caire que tinguin
relació amb el Centre-Museu, per ajudar a la seva missió i a les seves activitats i per a
incrementar les seves col·leccions, el seu coneixement, la seva difusió nacional i internacional i la
seva integritat en la societat.

C. Inversió en fons museístic propi
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Un projecte estructurat en 4 blocs d’activitat principals: 

Sustentats principalment 

en la xifra de visitants 

(que pot estar sobrevalorada). 

3.2. Estructura d’activitats i model de negoci

Exposicions
Serveis comercials 

i de restauració
Activitats 

Centre de 
Museologia Total

No modelitzat específicament a la 

memòria econòmica del projecte 

(pel que no s’ha pogut avaluar)

La singularitat del projecte, tant pel mode de gestió com per la tipologia
d’activitats realitzades, dificulta identificar institucions museístiques prou similars
per a fer una anàlisi comparativa dels seus comptes.

No obstant això, l’anàlisi realitzada indica l’interès de considerar escenaris
alternatius més prudents en quant a nombre de visitants al MHB, dada de base
per a l’estimació d’aproximadament el 85% dels ingressos.
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a) Exposicions

En la fase inicial, el 
projecte contempla les 
següent sales:
• Permanent de 

contingut variable
• Temporal
• L’Hermitage

proposa...
• Històries de museu
• Crítica

d) Serveis

• Llibreria 
especialitzada en art 
i ciència i tenda de 
souvenirs

• Restaurants
• Espais habilitats per 

a la trobada de 
persones

• Espais per a lloguer
• Publicacions 

(catàlegs 
d’exposicions, 
catàlegs de les 
col·leccions, etc.)

• Web

b) Activitats 

• Tallers, xous
• Visites guiades, 

itineraris específics
• Conferències
• Cursos
• Debats oberts
• Demostracions
• Congressos
• Seminaris
• Presentacions
• Projecció de 

pel·lícules
• Laboratoris de 

recerca
• Web rooms

c) Centre de 
Museologia Total

• Consultoria pel 
desenvolupament de 
programes 
d’arquitectura i 
museografia per a 
nous equipaments 
museogràfics i noves 
exposicions.

• Organitzar el curs 
internacional de 
museografia que ha 
tingut ja 20 edicions 
en el CosmoCaixa a 
Barcelona.

(Veure l’Annex 3. Descripció de l’edifici del MHB)

A. Tipologies d’activitat o ús del MHB
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“Des d’una perspectiva economicofinancera, l’objectiu de l’activitat econòmica a desenvolupar pel

MHB passa per generar i consolidar un flux de caixa recurrent durant tot el termini econòmic de la

concessió (i de la vigència de l’acord per cessió d’obres d’Hermitage Sant Petersburg) que permeti

recuperar la inversió efectuada, tenint molt en compte l’efecte de la reversió de l’edifici a favor de

l’Autoritat Portuària al venciment del termini de la concessió, alhora que remunerar, de forma

raonable, els recursos invertits per fer efectiu aquest projecte.”

“El principal flux de caixa de l’activitat econòmica del projecte es configura

a partir de la venda d’entrades als visitants del centre, juntament amb aquell

altre de caràcter complementari que generin les activitats induïdes per la

pròpia activitat museística, com el servei d’audioguies, els tallers, les

exposicions temporals i demés activitats artístic-culturals vinculades al

museu i al fons museístic que es gestiona.”

“Addicionalment al flux de caixa principal induït pel museus i les activitats

que li són pròpies, es preveu que el mateix es pugui complementar

mitjançant els ingressos accessoris que es generin els serveis de

restauració (restaurant i cafeteria), la botiga del museu i el lloguer temporal

d’alguns espais molt concrets.”

Exposicions:

Serveis i lloguers:

La singularitat del projecte, tant pel mode de gestió com per la tipologia d’activitats realitzades,

ha dificultat la identificació d’institucions museístiques prou similars que permetessin fer una

anàlisi comparativa dels seus comptes.
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El següent esquema explica l’estructura dels ingressos en concepte exposicions, que es caracteritza pel
fet que tots els visitants paguen entrada, i que la xifra de visitants augmenta anualment en un 5%
durant els primers 10 anys (a partir del segon).

1.5% creixement anual 
de preu per l'IPC

5% de creixement 
anual durant 10 anys. 

Valor NO justificat

800.000
VISITANTS 

BASE

70%

30%

TURISTES

LOCALS

15€ 
ENTRADA 
GENERAL

9€ 
ENTRADA 

TEMPORAL

9€ 
ENTRADA 
REDUÏDA

SUPÒSIT CLAU: TOTS ELS VISITANTS PAGUEN 
ENTRADA...

B. Exposicions
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Evolució de la unitat de negoci d'exposicions 

Ingressos per entrades Visitants

1,5M de VISITANTS 
CONSTANTS a PARTIR 

de 2034

A partir de 2034 la ÚNICA 
font de CREIXEMENT és 

l’AUGMENT de PREU

60% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

Sobre la base d’aquestes hipòtesis, resulta que la unitat de negoci corresponent a les exposicions
representa aproximadament el 60% dels ingressos totals del projecte, amb una forta tendència de
creixement en visitants fins el 2034, i en ingressos per entrades al llarg de tot el període.
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Number of visits: Total (6a) 363.452.130

Free admissions - Total (6b) 145.921.159

% Free admissions (6b) / Total visits (6a) 40,1%

https://www.egmus.eu/

https://aamd.org/

Font: 212 museums across the U.S., Canada, and Mexico

Font: Estadístiques harmonitzades dels museus de Àustria, Bielorússia, 
Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Hongria, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, 
Sèrbia, República Eslovaca, Espanya, Països Baixos

El supòsit segons el qual tots els visitants paguen entrada ha estat objecte d’una anàlisi en

profunditat, ja que aquest plantejament difereix molt del que s’esdevé, de mitjana, als museus de

l’entorn: un 40,1% dels visitants als museus europeus no paguen entrada, percentatge que és del

32% en el cas dels museus d’Estats Units, Canadà i Mèxic.
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A la ciutat de Barcelona, el 35,5% dels visitants als museus de la ciutat no paguen entrada.
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1.495.165 

visitants

850.000 
visitants

Nota: la mostra escollida en el projecte és una selecció dels museus internacionals
més destacats, però no és una mostra representativa del sector museístic.

Per tant, s’han revisat les dades del Benchmarking sobre el nombre de visitants als museus que es
plantegen en el projecte, el qual conté les següents dades a partir de les quals es el projecte fa les
estimacions descrites de la demanda potencial de visitants del MHB:

Xifra de visitants en base a 

la qual s’han elaborat les 

previsions del projecte
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La revisió del Benchmarking realitzada de les estadístiques d’assistència als museus mostra unes xifres de
visitants totals sensiblement superiors a les de la quantitat d’entrades venudes a la majoria de casos.

Davant d’això, sembla recomanable considerar escenaris alternatius més prudents en quant a
nombre d’entrades venudes al MHB.

(Nota: Per a més detall, Veure l’Annex 4. Visitants i entrades venudes a museus)
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C. Activitats

3 LÍNIES DE 
CURSOS i 
TALLERS

CENTRES 
EDUCATIUS 
(ESCOLES I 

INSTITUTS)

GRAU 
MITJÀ I 

SUPERIOR

PROG. VIP

200 GRUPS de 
25 PERSONES a 

l’ANY

175 GRUPS de 
20 PERSONES a 

l’ANY

50 GRUPS de 
20 PERSONES a 

l’ANY

CREIXEMENT DEL NÚMERO DE GRUPS 
DEL 1% ANUAL DURANT 8 ANYS

2€/p

30€/p

200€/p

1.5% creixement anual 
de preu per l'IPC

NOMBRE DE 
GRUPS 

ESPERAT NO 
JUSTIFICAT

UNITAT DE 
NEGOCI 

DEFICITÀRIA

ALGUNES 
ACTIVITATS 

PLANTEJADES NO 
ESTAN 

MODELITZADES 
ECONÒMICAMENT

El següent esquema explica l’estructura dels ingressos per activitats (cursos, tallers i altres).
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D. Centre de Museologia Total

És el centre per a la investigació i reflexió museològica i la

concepció museogràfica interdisciplinària.

El Centre de Museologia Total que s’integrarà a l’Hermitage

Barcelona durà a terme dues activitats fonamentals:

a) Oferir la consultoria pel desenvolupament de programes

d’arquitectura i museografia per a nous equipaments

museogràfics i noves exposicions.

b) Organitzar el curs internacional de museografia que ha tingut ja

20 edicions en CosmoCaixa a Barcelona.

La documentació lliurada a la sol·licitud de concessió fa esment d’aquesta activitat, sense detallar-ne
gaire més el seu contingut, com tampoc sembla inclosa en les previsions del pressupost.

Aquest fet indica que no es disposa de la informació completa de totes les activitats
previstes en el projecte, sense que es pugui valorar com això pot incidir sobre l’avaluació
econòmica del conjunt del projecte (tant en un sentit positiu com negatiu).
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Finalment, es contemplen 6 grans tipologies de serveis que conjuntament generaran al voltant d’un terç
dels ingressos de la societat segons la següent distribució (i a partir de les hipòtesis descrites a les
pàgines següents):

E. Serveis

BOTIGA BOOK CORNER

RESTAURACIÓ LLOGUER ESPAIS

GUIES MULTIMEDIA PARKING

<2% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

<1% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

5% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

2% (aprox.) dels 
INGRESSOS 

TOTALS 

20% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

3% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 
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1.5% creixement anual 
de preu per l'IPC

BOTIGA

3.84€ 
DESPESA 

BASE MITJA 
PER VISITANT

70% MARGE 
BRUT i >50% 

BAII sobre 
INGRESSOS

NOMBRE DE 
VISITANTS

20% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

VALOR NO 
JUSTIFICAT

PERSONAL 
PROPI

BOOK CORNER

3% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

1.5% creixement anual 
de preu per l'IPC

0.56€ 
DESPESA 

BASE MITJA 
PER VISITANT

NOMBRE DE 
VISITANTS

VALOR NO 
JUSTIFICAT

PERSONAL 
PROPI

70% MARGE 
BRUT i >60% 

BAII sobre 
INGRESSOS



45

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del 
Museu Hermitage de Barcelona (MHB)

RESTAURACIÓ

4 ESPAIS
DIFERENTS

GESTIÓ 
EXTERNA

LLOGUER + 2% o 
5% SOBRE 

FATURACIÓ

LLOGUER ESPAIS

VALORS NO 
JUSTIFICATS

RESTAURANT 
PLANTA 
BAIXA

RESTAURANT 
GASTRONÒMIC

CAFETERIA 
MIRADOR

COFEE 
CORNER

GESTIÓ 
INTERNA

5% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

20% d’ 
OCUPACIÓ. 2€

TICKET MIG

2% (aprox.) dels 
INGRESSOS 

TOTALS 
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1.5% creixement anual 
de preu per l'IPC

GUIES MULTIMEDIA

5€ PREU 
PER 

AUDIOGUIA

ESTIMACIÓ 
NO 

JUSTIFICADA

20% dels 
VISITANTS 

LA 
COMPREN

PARKING

CONCESSIÓ 
HOTEL W.

€1,5M 
PAGATS AL 

2022

<2% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 

75%
MARGE 
BRUT

<1% (aprox.) dels 
INGRESSOS TOTALS 
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a) Exposicions

En la fase inicial, el 
projecte contempla les 
següent sales:
• Permanent de contingut 

variable
• Temporal
• L’Hermitage proposa...
• Històries de museu
• Crítica

d) Serveis

• Espais per a lloguer
• Web
• Restaurants
• Espais habilitats per a la 

trobada de persones

• Llibreria especialitzada en 
art i ciència i tenda de 
souvenirs

• Publicacions (catàlegs 
d’exposicions, catàlegs de 
les col·leccions, etc.)

b) Activitats

• Tallers, xous
• Visites guiades, itineraris 

específics
• Conferències
• Cursos
• Debats oberts
• Demostracions
• Congressos
• Seminaris
• Presentacions
• Projecció de pel·lícules
• Laboratoris de recerca
• Web rooms

c) Centre de 
Museologia Total

• Consultoria pel 
desenvolupament de 
programes d’arquitectura i 
museografia per a nous 
equipaments museogràfics 
i noves exposicions.

• Organitzar el curs 
internacional de 
museografia que ha tingut 
ja 20 edicions en el 
CosmoCaixa a Barcelona.

LA DADA BASE PER MÉS DEL 85%
DE LA FACTURACIÓ ÉS:

NOMBRE ANUAL DE 
VISITANTS

Com a principal conclusió d’aquest apartat sobre l’estructura d’activitats i model de negoci del
projecte, s’ha de remarcar que aproximadament el 85% dels ingressos previstos pel projecte
s’han estimat sobre la base de la xifra de visitants.

Davant d’això, i considerant la revisió del Benchmarking de les dades d’assistència als
museus, és recomanable contemplar escenaris alternatius més prudents del nombre visitants
al MHB (del que en resultaran previsions d’ingressos totals en xifres inferiors).
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Un projecte basat en la producció d’exposicions de pressupost elevat: 

Les despeses en exposicions ascendeixen 

a 5,1 M€ el primer any d’activitat (el 

48,7% del total de despeses explotació). 

Exposicions

3.3. Despeses d’explotació

Les despeses en exposicions augmenten 

inter-anualment entre un 6% i un 12% els 

10 primers anys d’activitat. 

Personal

Les despeses de personal ascendeixen a 

2,0 M€ el primer any d’activitat (el 19,6% 

del total de despeses d’explotació)

Les despeses de personal augmenten 

inter-anualment entre un 1% i un 2% els 

10 primers anys d’activitat. 

En general, els costos vinculats a l’explotació econòmica del MHB es consideren fixos i
independents del volum de visitants.
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19,6%

48,7%

31,7%

Les despeses d’explotació es distribueixen segons s’indica a continuació (segons dades de l’any 2022,
que s’ha pres com a any inicial de referència):
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Personal

Exposicions

Seguidament es mostra el detall previst de les despeses de personal i d’altres despeses d’explotació
(també segons dades del mateix any 2022).

Respecte les despeses de personal s’observa l’elevat pes del cost del personal assignat al Museu sobre el
total del pressupost per aquest concepte (més endavant s’analitza la composició d’aquest personal).

Respecte les altres despeses d’explotació,
destaca l’elevada quantitat assignada a
les exposicions.
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3.4. Marge en l’escenari previst i hipòtesis alternatives

L’anàlisi de l’evolució del marge net (% benefici net s/ total d’ingressos
d’explotació) ha contemplat les alternatives següents:

- La proposta formulada en el projecte de MHB sustentada en un total de
800.000 visitants el primer any d’activitat.

- Dos escenaris alternatius amb unes xifres menors de visitants, atenent
l’interès de considerar hipòtesis més prudents respecte aquesta qüestió
(segons s’ha indicat a l’apartat 3.2.): un escenari moderat (amb 650.000
visitants el primer any) i un altre de pessimista (amb 500.000 visitants el
primer any).

Cal remarcar que aquests escenaris alternatius s’han elaborat mantenint la
resta de premisses i variables considerades en el projecte (com el preu de les
entrades, o el percentatge de creixement interanual dels visitants).

Segons aquestes estimacions, en el cas de l’escenari pessimista s’obtindria un
marge net proper a 0 en el que hi podria haver risc en la viabilitat del negoci,
entre altres, per les restriccions que aquesta situació podria comportar de cara
a la recuperació de les aportacions dels socis.
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PUNT MORT INICIAL 
(per tenir guanys el 

primer any): 
605.000 ENTRADES 

VENUDES

Mantenint constant totes les premisses i variables i només modificant el nombre base de visitants

Pessimista:
500.000

(-37,5% entrades)

Moderat:
650.000

(-18,7% entrades)

Projecte MHB:
800.000

NOMBRE DE VISITANTS 
el primer any

Evolució del marge net (% benefici net s/ total d’ingressos d’explotació) segons 
la proposta del projecte MHB i altres dos escenaris (moderat i pessimista)
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3.5. Termini de recuperació de la inversió i dividends 

Es preveu que l’any 2035 s’haurà completat la recuperació de la inversió per part
dels socis (Payback de la inversió inicial), segons les previsions del projecte.

Per tant, segons les dades presentades, el projecte és autosostenible amb les
aportacions dels socis i sense necessitat de realitzar operacions d’endeutament
amb tercers ni d’ampliacions de capital.

El payout o percentatge dels beneficis que l’empresa dedicarà al pagament de
dividends se situa al voltant del 75% els primers anys d’activitat (del 2024 al
2033) ascendint fins al 95% l’any 2038 (percentatge que es manté fins al final
de l’activitat).

Així, els dividends distribuïts anualment passen de 2,1 milions € l’any 2024, a
10,8 milions € el 2058.

A la Memòria econòmica presentada no s’especifica cap assignació de recursos ni
de beneficis de l’empresa MHBcn SL a favor de la Fundació HB.

Per tant, s’evidencia l’existència d’un ànim lucre amb la realització de l’activitat
museística objecte del projecte, fins i tot un cop ja s’haurà recuperat la inversió
inicial, fet que dificulta l’encaix del projecte al concepte de museu establert
legalment (segons s’ha definit a l’apartat 2.4. d’aquest informe).



54

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del 
Museu Hermitage de Barcelona (MHB)

PAYBACK de la 
INVERSIÓ 

INICIAL dels 
SOCIS

2035

75% - 95%

PROJECTE AUTOSOSTENIBLE 
AMB LES APORTACIONS 

INCIALS DELS SOCIS I SENSE 
DEUTE NI AMPLIACIONS DE 

CAPITAL

PAYOUT pels 
INVERSORS 

(% dividends 
sobre beneficis)

A. Política de dividends i de recuperació de la inversió dels socis
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d
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p
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at
s 

en
 €

DIVIDENDS DISTRIBUÏTS Dividend payout

A partir de 2038 
el PAYOUT es manté CONSTANT 

al 95% del BENEFICI

CREIXEMENT CONSTANT 
dels DIVIDENDS (en €), 

en PROPORCIÓ als BENEFICIS

B. Evolució dels dividends (en €) i del Payout (% dels dividends sobre els beneficis)
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1. Introducció 

2. Objecte d’activitat i agents participants

3. Plans d’inversions i d’activitat, i viabilitat econòmica

4. Impactes a la ciutat i al seu entorn

4.1. Impactes econòmics
4.2. Impactes culturals
4.3. Impactes socials
4.4. Impactes en el turisme

5. Consideracions finals

Annexos
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El MHB té un impacte econòmic directe elevat, que es correspon amb el volum
de despeses directes realitzades per aquest, específicament a la ciutat i al seu
entorn. En concret, el valor econòmic distribuït al territori se situa al voltant
dels 21 M€ anuals (segons dades dels anys 2024 i 2025).

Amb les dades disponibles, no es pot avaluar l’efecte vinculat (derivat de la
despesa feta pels visitants fora del MHB durant la seva estada a Barcelona).

Aquestes despeses es produiran amb els recursos procedents dels ingressos
obtinguts dels visitants. Davant d’això, cal remarcar la dificultat de valorar
fins a quin punt aquest valor econòmic resulta de l'atracció de nous visitants a
la ciutat o de la redistribució dels existents (amb la possibilitat que es donin
efectes negatius sobre altres museus o espais expositius de la ciutat).

També s’han estimat els efectes induïts de la despesa directa del MHB sobre
l’economia. En concret, per als anys 2024 i 2025, s’ha estimat un efecte sobre
la producció que se situa al voltant dels 30 M€, un efecte sobre el valor afegit
brut o la renda d’aproximadament 14,0 M€, i un efecte sobre l’ocupació
proper als 377 llocs de treball (directes i indirectes).

No s’han observat aspectes a destacar en relació als tributs municipals.

2.1. Impactes econòmics
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Per a fer una aproximació a l’impacte econòmic directe del MHB s’ha calculat:

 El valor econòmic directe generat (VAG): ingressos d’explotació.

 El valor econòmic distribuït (VAD): despeses operatives, sous i prestacions dels empleats,

pagaments als proveïdors de capital, etc.

 valor econòmic retingut (VAG-VAD): la diferència entre els dos valors anteriors que, principalment

comprèn les amortitzacions i els beneficis no distribuïts com a dividends.

Per a una millor avaluació dels impactes econòmics locals, s’ha desglossat el valor econòmic directe

generat i distribuït segons una proporció estimada de la seva procedència (ingressos) i destinació

(despeses) territorial a Barcelona/Catalunya/Espanya, i a l’exterior.

A. Valor econòmic directe, distribuït i retingut
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Visitants i Ingressos en concepte de ticketing (anys 1 i 2)

Nombre %

Any 1 Any 2 Any 1 Any 2

Visitants

Visitants de fora de Barcelona 595.000 560.000 70% 70%

Residents de Barcelona 255.000 240.000 30% 30%

Total 850.000 800.000 100% 100%

Import %

Any 1 Any 2 Any 1 Any 2

Ingressos en concepte de ticketing

Turistes / fora BCN 7.854.000 € 7.504.000 € 72% 72%

Residents BCN 3.060.000 € 2.923.200 € 28% 28%

Total 10.914.000 € 10.427.200 € 100% 100%

L’aproximació a l’impacte econòmic del MHB requereix distingir, almenys de manera orientativa, entre els

ingressos procedents dels visitants de fora de Barcelona i els obtinguts de persones residents a la ciutat.

Per a fer-ho, s’han considerat les següents dades establertes en el mateix projecte:
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Valor econòmic generat (1)
(en M €)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingressos Àrea museu 0,0 0,0 0,0 10,6 10,1 10,8 11,5

Ingressos Àrea comercial 0,0 0,0 0,0 3,7 3,6 3,8 4,0

Ingressos Àrea restauració (2) 0,0 0,0 0,0 8,2 8,3 8,4 8,5

Ingressos Àrea lloguer d’espais 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4

Ingressos Àrea tallers 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4

Ingressos Àrea Parking 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Total ingressos explotació (1) 0,0 0,0 0,0 23,5 23,0 24,0 25,1

Estimació dels ingressos procedents dels visitants 0,0 0,0 0,0 16,9 16,5 17,3 18,1

Estimació dels ingressos procedents dels residents a la ciutat de 
Barcelona 0,0 0,0 0,0 6,6 6,4 6,7 7,0

Total ingressos explotació (1) 0,0 0,0 0,0 23,5 23,0 24,0 25,1

Valor econòmic generat (VAG) 0,0 0,0 0,0 23,5 23,0 24,0 25,1

Notes:

(1) No es poden valorar fins a quin punt aquest valor econòmic generat es deriva de l'atracció de nous visitants a la ciutat o de la redistribució 
dels existents (amb efectes negatius sobre els museus o altres espais expositius de la ciutat).

(2) Inclou els ingressos totals de l'Àrea de restauració realitzats pel concessionari del servei.

El quadre següent recull l’estimació del valor econòmic generat pel projecte els primers anys d’activitat,

situant-se entre els 24,0 i els 25,1 milions € els anys 2024 i 2025.
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Valor econòmic distribuït total
(en M €)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Despeses Explotació 0,0 0,0 0,0 16,8 16,9 17,5 18,1

Despeses de personal 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,1 2,1

Despeses exposicions 0,0 0,0 0,0 5,1 5,2 5,5 5,9

Altres despeses d’explotació 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 1,0 1,0

Aprovisionaments (COGS) associats a activitat 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 1,2 1,2

Serveis Externs 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6

Despeses totals Àrea de restauració * 0,0 0,0 0,0 6,9 7,0 7,1 7,2

Despeses de Manteniment 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Interessos Financers 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Comissió de gestió (Management Fee) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4

Despeses Primer Establiment 1,3 0,7 0,9 2,7 0,0 0,0 0,0

Cànon The State Hermitage Museum 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,8

Cànon s/ explotació Museu 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4

Taxa ocupació portuària 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Impost de Societats a liquidar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,0

Dividends 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 2,8

Valor econòmic distribuït (VAD) 1,3 0,8 1,1 21,4 19,3 22,9 24,0

Valor econòmic retingut

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Valor econòmic retingut (VAG - VAD) -1,3 -0,8 -1,1 2,1 3,7 1,1 1,1

Amortització immobilitzat 0,0 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0,9

BDI (Benefici net) (3) -1,3 -0,8 -1,2 1,1 2,7 0,1 0,2

Nota:
(3) Sense incloure els dividends, que formen part del VAD.

El quadre següent recull l’aproximació sobre com es repartiria el valor econòmic generat segons si aquest

es distribueix (VAD) o bé es reté a la societat (VAG-VAD).
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Aproximació al Valor econòmic distribuït a Barcelona (i també a Catalunya i Espanya)
(imports en M €)

% de despesa 
estimada a la 

ciutat
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Despeses Explotació 100% 0,0 0,0 0,0 15,6 15,7 16,2 16,7

Despeses de personal 100% 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,1 2,1

Despeses exposicions 80% 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,4 4,7

Altres despeses d’explotació 90% 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,9 0,9

Aprovisionaments (COGS) associats a activitat 100% 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 1,2 1,2

Serveis Externs 90% 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,6

Despeses totals Àrea de restauració * 100% 0,0 0,0 0,0 6,9 7,0 7,1 7,2

Despeses de Manteniment 100% 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Interessos Financers 100% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Comissió de gestió (Management Fee) 100% 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4

Despeses Primer Establiment 100% 1,3 0,7 0,9 2,7 0,0 0,0 0,0

Cànon The State Hermitage Museum 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cànon s/ explotació Museu 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxa ocupació portuària 100% 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Impost de Societats a liquidar 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,0

Dividends 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 2,8

Valor econòmic distribuït (VAD) a BCN/CAT /ESP 1,3 0,8 1,1 19,1 17,1 20,6 21,5

Valor econòmic distribuït (VAD) a l'exterior 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 2,3 2,5

Valor econòmic distribuït (VAD) 1,3 0,8 1,1 21,4 19,3 22,9 24,0

Valor econòmic distribuït (VAD) a BCN/CAT /ESP 100,0% 100,0% 100,0% 89,4% 88,5% 89,7% 89,7%

Valor econòmic distribuït (VAD) a l'exterior 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 11,5% 10,3% 10,3%

Valor econòmic distribuït (VAD) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Finament, segons l’aproximació realitzada del percentatge de despesa que s’estima realitzar a la ciutat, a

continuació es mostra el valor econòmic distribuït a la ciutat (principalment, i en part a Catalunya i

Espanya), que se situa al voltant dels 21 M€ els anys 2024 i 2025.
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El valor econòmic distribuït i localitzat a Barcelona, Catalunya i Espanya, ha permès estimar l’efecte

directe del MHB que comprèn la despesa necessària per a que el aquest faci les seves activitats la qual

es faci efectiva al territori on es distribueix la despesa.

Per tant, el valor d’aquest efecte directe es correspon amb l’estimació del valor econòmic distribuït a

Barcelona, Catalunya i Espanya.

En canvi, amb les dades disponibles no es pot estimar l’efecte vinculat del MHB corresponent a la

demanda originada a l'exterior per aquest. És a dir, a la despesa realitzada pels visitants a fora del MHB

durant la seva estada a Barcelona com, per exemple, amb la seva despesa en l’adquisició d’altres béns o

serveis com allotjament, restauració, transport, lleure i altres.

Sobre la base d’aquestes dades es pot calcular l’efecte induït (només) de la despesa directa realitzada

(ja que no es considerar la l’efecte induït corresponent a l’efecte vinculat pels motius assenyalats).

Aquest efecte induït resulta de les onades de producció i renda que es desencadenen a partir de la

despesa directa (i vinculada) que, conseqüentment, produeixen nova despesa o estalvi en altres

activitats econòmiques. L’efecte induït es calcula aplicant un coeficient multiplicador que s’obté del

compte satèl·lit de la cultura de Catalunya 2005 publicat conjuntament per l’Institut d’Estadística de

Catalunya i el Departament de Cultura.

B. Efecte econòmic directe, vinculat i induït
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Efecte induït sobre la producció, del valor afegit brut i de l'ocupació

Multiplicadors * 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Efecte sobre la producció 1,43 1,8 1,1 1,6 27,3 24,4 29,4 30,7
Efecte sobre el valor afegit brut o la 
renda

0,677 0,9 0,5 0,8 12,9 11,6 13,9 14,5

Efecte sobre l'ocupació (llocs de 
treball directes i indirectes)

1,756 x 10 -5 22 14 20 336 300 361 377

Nota: * Dades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2005): Compte Satèl·lit de la Cultura de Catalunya.
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C. EL MHB i els tributs municipals

D’acord amb la consulta realitzada a l’Institut Municipal d’Hisenda, no s’han posat de manifest certes
consideracions d’interès des de la perspectiva dels tributs municipals. En concret:

Impost de béns immobles (IBI): Per la ubicació de l’immoble, aquest forma part dels Béns Immobles
de Característiques Especials (BICE), ja que està ubicat en l’àmbit del Port Autònom de Barcelona. Per
tant, actualment, sobre la a la base liquidable de l’impost se li aplicaria el tipus impositiu específic del
0,638% (i no el tipus general del 0,75%). Tanmateix, si s’aproven les Ordenances fiscals previstes per a
2020, aquest tipus específic serà del 0,8% (i el tipus general serà del 0,66%).

Impost d’activitats Econòmiques (IAE): La seva tributació dependrà de diversos factors:

 Dels epígrafs que es donin d’alta a l’AEAT, ja que cal considerar que s’hi desenvoluparan altrs
activitats a més de museus (com ara bar i cafeteria, botiga,...)

 Segons la xifra de negocis de l’empresa titular, ja que es podrà establir la condició d’obligat
tributari o exempt (essent exempt si es factura menys de 1 M€), i establir el coeficient de
ponderació pertinent.

 Segons si les activitats donades d’alta estan dins d’alguns supòsits d’exempció (com per inici
activitat els 2 primers anys, o algun altre de caràcter contemplat a l’article 6è de l’ordenança fiscal
1.4 de l’IAE).

Pel que fa a la ubicació, aquesta té implicació en quant establir l’índex de situació a computar segons
categoria fiscal de l’adreça d’alta. Segons el plànol, les adreces s’ubiquen dins de la zona portuària i
tenen categoria fiscal “zones industrials consolidades” i l’índex és del 2,09.

Preu públic recollida comercial de residus: a l’estar ubicat a la zona portuària està exclòs del
pagament del preu públic, ja que en aquesta zona no es reben els serveis municipals de recollida
comercial de residus.
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Com s’ha dit, el MHB es configura des del seu inici com a sala d’exposicions, i a
partir del 2032 començarà a invertir en la formació d’un fons museístic propi
(destinant-hi el 5% del pressupost). Aquest fet pot tenir efectes positius sobre
mercat de l’art a escala local.

Per la seva dimensió i característiques, és previsible que la creació i posta en
marxa del MHB tingui un fort impacte sobre l’oferta cultural de la ciutat i sobre
la seva demanda:

- Per un costat, el MHB pot contribuir a atreure nous visitants a la ciutat o
augmentar el consum d’aquests en activitats culturals.

- Per un altre costat, i en un altre sentit, també pot comportar una
redistribució de les xifres actuals de visitants entre museus o espais
expositius de la ciutat, amb els possibles efectes negatius sobre aquestes
altres institucions.

Com que no hi ha una plena substituïbilitat entre els productes culturals
ofertats (ja que tots ells són singulars), resulta molt difícil fer una previsió
sobre aquesta qüestió.

Finalment, cal fer esment del potencial impacte que es generi amb el
desenvolupament d’activitats de producció d’exposicions amb vocació de
projectar-se internacionalment, fet que pot incidir de manera positiva sobre el
creixement d’aquest segment d’activitat de cultural de la ciutat.

2.2. Impactes culturals
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El MHB es configura des del seu inici com a sala d’exposicions.

Progressivament, a mesura que comenci a invertir en fons museístic propi a partir de l’any 2032

(destinant-hi el 5% del seu pressupost), s’ajustarà una mica millor al concepte de Museu reconegut

internacionalment i a Catalunya (tot i els dubtes exposats anteriorment atès l’ànim de lucre de la

societat MHBcn SL com a principal responsable de les activitats de la concessió i l’estratègia de

repartiment de dividends d’aquesta empresa).

Donades les singularitats del projecte, sembla complex valorar l’efecte de posar en marxa del MHB

sobre la resta del sistema de museus de la ciutat de Barcelona.

Tot i això, a continuació es presenten les dades d’evolució dels visitants als museus, espais

d’exposició i espais patrimonials de Barcelona de l’any 2013 al 2018:

- Per tipologies: museus públics, museus privats, espais d’exposició i espais patrimonials

(diferenciant segons si són d’arts o disseny).

- Per àmbits d’activitat: Espais arquitectònics de Gaudí, Principals Museus i espais

d'exposició d'art, Altres museus i espais d'exposició d'art, Museu FCB i L'Aquàrium , i

Altres museus, espais d'exposició i patrimonials.

Finalment, es presenten uns gràfics amb el % d’evolució (de l’any 2013 a 2018) dels visitants a

museus, espais d’exposició i espais patrimonials de Barcelona (per tipologies) i a grans museus

d’altres ciutats d’Europa

A. El MHB com a espai d’exposicions o com a museu, i el seu encaix a la ciutat
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Museus públics 6.763.096 8.132.988 7.925.094 7.803.478 7.694.286 7.397.495

- Museus públics d'arts i disseny 2.472.192 2.618.074 2.823.934 2.742.604 2.893.607 2.823.248

Total Museus privats 4.984.508 4.901.019 5.144.978 5.112.114 5.092.120 5.111.998

- Museus privats d'arts i disseny 323.781 319.969 329.227 266.408 262.595 266.101

Total espais d'exposició 1.979.529 2.365.774 2.272.957 2.347.981 2.344.679 2.664.916

- Espais d'exposició d'arts i disseny 994.634 1.128.839 1.174.091 1.087.015 1.096.739 1.223.002

Espais patrimonials 8.492.890 9.093.247 8.959.913 10.568.849 11.143.506 11.192.148

Total museus, espais d'exposició i patrimonials 22.220.023 24.493.028 24.302.942 25.832.422 26.274.591 26.366.557

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Museus públics 30,4% 33,2% 32,6% 30,2% 29,3% 28,1%

- Museus públics d'arts i disseny 11,1% 10,7% 11,6% 10,6% 11,0% 10,7%

Total Museus privats 22,4% 20,0% 21,2% 19,8% 19,4% 19,4%

- Museus privats d'arts i disseny 1,5% 1,3% 1,4% 1,0% 1,0% 1,0%

Total espais d'exposició 8,9% 9,7% 9,4% 9,1% 8,9% 10,1%

- Espais d'exposició d'arts i disseny 4,5% 4,6% 4,8% 4,2% 4,2% 4,6%

Espais patrimonials 38,2% 37,1% 36,9% 40,9% 42,4% 42,4%

Total museus, espais d'exposició i patrimonials 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Evolució dels visitants als museus, espais d’exposició i espais patrimonials de Barcelona per 
tipologies (any 2013 a 2018)

Font: Ajuntament de Barcelona: Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Espais arquitectònics de Gaudí 8.105.251 8.314.839 8.258.787 9.804.731 10.345.646 10.433.799

Principals Museus i espais d'exposició d'art * 3.035.961 3.227.465 3.273.281 3.279.006 3.298.048 3.418.031

Altres museus i espais d'exposició d'art 754.646 839.417 1.053.971 817.021 954.893 894.320

Museu FCB i L'Aquàrium 3.224.402 3.120.904 3.335.383 3.534.842 3.474.391 3.361.443

Altres museus, espais d'exposició i patrimonials 7.099.763 8.990.403 8.381.520 8.396.822 8.201.613 8.258.964

Total museus, espais d'exposició i patrimonials 22.220.023 24.493.028 24.302.942 25.832.422 26.274.591 26.366.557

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Espais arquitectònics de Gaudí 36,5% 33,9% 34,0% 38,0% 39,4% 39,6%

Principals Museus i espais d'exposició d'art 13,7% 13,2% 13,5% 12,7% 12,6% 13,0%

Altres museus i espais d'exposició d'art 3,4% 3,4% 4,3% 3,2% 3,6% 3,4%

Museu FCB i Aquàrium 14,5% 12,7% 13,7% 13,7% 13,2% 12,7%

Altres museus, espais d'exposició i patrimonials 32,0% 36,7% 34,5% 32,5% 31,2% 31,3%

Total museus, espais d'exposició i patrimonials 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota: * Fundació Joan Miró, MNAC, MACBA, M Picasso i Caixaforum

Font: Ajuntament de Barcelona: Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona

Evolució dels visitants als museus, espais d’exposició i espais patrimonials de Barcelona 
segons àmbits d’activitat (any 2013 a 2018)
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Any 2013 = base 100

Font: Ajuntament de Barcelona: Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona
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Índex d’evolució dels visitants a grans museus d’altres ciutats d’Europa (any 2013 a 2018)
Any 2013 = base 100
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Font: Statista
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Altrament, el MHB té el potencial d’esdevenir un nucli de producció d’exposicions amb vocació de
projectar-se internacionalment.

Aquest fet pot, d’una banda, afavorir el posicionament de la ciutat com a hub de producció
d’exposicions. Així, segons els Principis d’Acord (HoA) subscrits entre la societat estatal russa Hermitage
Estatal i CDBcn:

[...] De un centro museo que girará bajo la denominación “Hermitage Barcelona” (en
adelante el “Centro Museo Hermitage Barcelona”) cuya finalidad será la de promover

(i) la creación de las nuevas exposiciones museísticas en las que se unirán arte y
ciencia así como

(ii) el fomento intercultural entre los pueblos de España y, en particular, Cataluña, y
Rusia, así como

(iii) la internacionalización del fondo cultural patrimonial de Hermitage
Estatal, implantación que será llevada a cabo por CDBcn y/o en su caso la entidad en
la que ésta se integre o participe para el desarrollo del Proyecto […]

Las partes acordaron que el concepto del programa expositivo en el Centro Museo
Hermitage Barcelona será desarrollado anualmente por el equipo del Centro
Museo Hermitage Barcelona, teniendo en cuenta la tipología de las salas
expositivas, así como las diferentes temporadas previstas […]

B. El MHB com a comprador d’obres d’art i centre de producció d’exposicions

D’altra banda, cal assenyalar que els titulars del projecte gaudiran en exclusiva del dret d’ús de la
marca Hermitage per al sud d’Europa.
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El fet que el MHB sigui una iniciativa amb ànim de lucre, almenys a l’inici de
les seves activitats, i que no disposi d’una estratègia o oferta d’entrades
gratuïtes, condiciona i limita el seu potencial d’impacte social.

D’altra banda, el MHB serà generadors de llocs de treballs, la major part dels
quals es corresponen amb el servei de vigilància de sales i el personal a les
botigues (sense incloure el personal subcontractat o dels concessionaris de
serveis de restauració o altres).

2.3. Impactes socials
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D’entrada, el MHB és en la seva part més important un projecte empresarial amb ànim de lucre
a diferència de la major part de museus, fins i tot privats (la majoria dels quals no tenen ànim
de lucre).

Això explica que no hi hagi previsió d’entrades gratuïtes (el 100% són de pagament)

Aquest fet també el diferencia, per exemple, de l’Hermitage d’Amsterdam que és una fundació.

The Hermitage Amsterdam is managed by the 
Dutch foundation Stichting Hermitage aan de 
Amstel and exhibits art from the collection of the 
State Hermitage Museum in St. Petersburg. 

https://hermitage.nl/en/

A. El MHB i l’ànim de lucre
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Hi ha activitats proposades en relació al barri les quals, al no tenir una partida pressupostària associada
especifica, resulta difícil valorar-ne el seu abast i impacte potencials. Entre aquestes es poden
assenyalar les següents:

A. PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ: BARCELONETA – HERMITAGE BARCELONA

Neix amb la vocació de formar part de la Barceloneta des dels seus inicis i no només amb
els valors que comentàvem i que estan reflectits en la mateixa arquitectura i museografia
del futur edifici: oberts i accessibles per a tots els ciutadans. Amb aquest mateix concepte:
obert i accessibles als ciutadans, tenim aquests altres Objectius:

1. Participar en la formació i educació dels veïns de la Barceloneta, fent un
recalcament especial a l’educació dels nens i adolescents.

2. Promoure l’ocupació laboral entre els veïns de la Barceloneta.

3. Col·laborar en la millora d’infraestructures i mobilitat en la Barceloneta.

B. El MHB i el seu entorn
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B. ESPAI REINASSANCE. EL PROJECTE

El precedent no pot ser més clar. En l’ensenyament primari i secundària l’art és una forma de
coneixement pràcticament absent, solament es tracten alguns aspectes de la literatura i en general
en forma d’antologies. És evident que la pràctica de les arts visuals (pintura, escultura, cinema

Sí en el Espai Renaissance. Aquí els grans mestres de la història de la pintura, l’escultura, de la
música, de l’artesania, del cinema fins i tot, conviuran amb l’acostament dels joves ciutadans a l’art.

Aquest projecte pot ser un avançament a l’existència física de Hermitage Barcelona sense en principi
límits geogràfics, socials o econòmics de les persones en formació, més aviat al contrari. Es tracta
d’un projecte destinat, entre altres coses, a reduir les diferències i a afavorir la inclusió en un món no
sempre atent a ella.

Un efecte suplementari consisteix que els talents que es puguin descobrir mitjançant aquesta
activitat trobaran un llit natural en el Hermitage Barcelona per projectar-se professionalment. Estem
treballant en aquests moments en un programa d’estudi a diferents nivells del que podria ser aquest
ambiciós projecte que inclouria tècniques, teoria i pràctica de l’expressió artística en un ambient que
a més és l’ànima del Hermitage Barcelona, a saber, interdisciplinarietat no solament entre les
diferents formes artístiques sinó entre les diferents formes de coneixement. En altres paraules, és un
projecte d’ànima renaixentista. D’aquí el seu nom.

[...] Aquest seria el pilot en la Barceloneta que podria viatjar a altres districtes de la ciutat.
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Amb la creació del MHB es generaran 80 llocs de treball directes, la major part dels quals seran personal 
d’atenció al visitant (40%) i de botiga (22,5%). 

En concret, es preveu la següent distribució:

Nombre %

Direcció 4 5,0%

CEO 1 1,3% Estructura

Director artístic 1 1,3% Sevei Extern

Administratius 2 2,5% Museu

Administració i finances 6 7,5% Estructura

SAVI - Servei d'Atenció al Visitant * 32 40,0% Museu

Museografia i producció 5 6,3%

Director Artístic adjunt 1 1,3% Sevei Extern

Museògrafs 2 2,5% Museu

Direcció de producció 1 1,3% Sevei Extern

Productor 1 1,3% Museu

Comunicació i marketing 4 5,0% Museu

Seguretat 1 1,3% Museu

Departament Tècnic 4 5,0% Museu

Activitats (Educadors/monitors) 6 7,5% Tallers

Botiga / Book corner / Cofee corner 18 22,5% Botiga i Cofee corner

Total 80 100,0%

Previsió d’empleats al MHB per llocs de treball de l’organigrama:

C. El MHB i la generació de llocs de treball

(Sense incloure el personal subcontractat o dels concessionaris de serveis de restauració o altres)



78

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del 
Museu Hermitage de Barcelona (MHB)

Previsió d’empleats del MHB per centre de cost

Nombre %

Estuctura 7 8,8%

Museu * 46 57,5%

Tallers 6 7,5%

Botiga i cofee corner 18 22,5%

Servei Extern 3 3,8%

Total 80 100,0%
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El MHB pot contribuir a reforçar l’atractiu de Barcelona en els dos aspectes
més ben valorats pels visitants: l’arquitectura i la cultura.

D’altra banda, El MHB pot contribuir a incrementar el nombre de visitants a
una de les zones de la ciutat més visitades pels turistes. Tot i els beneficis
que això pot comportar, també hi ha una part remarcable de la població que
opina que aquesta zona de la ciutat pot estar prop del límit de donar
adequadament serveis en turisme.

Davant d’això, i prenent en consideració les recomanacions internacionals
sobre overturism, cal fer esment que la ubicació del MHB a altres àrees de la
ciutat amb menor activitat turística hauria pogut ajudar a desconcentrar
aquesta activitat a la ciutat.

2.4. Impactes en el turisme
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El MHB pot contribuir a reforçar l’atractiu de Barcelona en els dos aspectes més ben valorats pels
visitants: l’arquitectura i la cultura.

A. El MHB com a reforç de l’atractiu de la ciutat
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Font: Observatori del Turisme a Barcelona- Ciutat i Regió (2018)

El MHB pot contribuir a incrementar el nombre de visitants a una de les zones de la ciutat més
visitades pels turistes.
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Font: Ajuntament de Barcelona (2018)

El 80,1% de residents del barri de la Barceloneta consideren que el turisme és beneficiós per a Barcelona,
percentatge proper al del conjunt de la ciutat (83,7%).
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Font: Ajuntament de Barcelona (2018)

El 67,8% de residents del barri de la Barceloneta consideren que s’està arribant al límit en la capacitat per 
donar servei en turisme, percentatge superior al del conjunt de la ciutat (58,6%).

B. El MHB i la situació d’overturism de Barcelona
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Font: Peeters et al. (2018)

La creació del MHB podria ser una oportunitat per a afavorir una major desconcentració de l’activitat
turística al conjunt de la destinació Barcelona.

Aquesta consideració resulta de les recomanacions de l’informe europeu “Research for TRAN Committee-
Overtourism: impact and possible policy responses”, en el que, entre les 121 mesures d’intervenció
pública que les destinacions turístiques poden adoptar per a prevenir o fer front al overturism, hi ha les
següents:

I. Estimular i donar suport a les Agències o oficines
turístiques de les destinacions en la distribució dels
visitants per al conjunt de la destinació i el seu entorn.

Més concretament, amb mesures com:

- El desplaçament d’esdeveniments a zones menys visitats
de la destinació i zones de l’entorn.

- El desplaçament i promoció d’atraccions o instal·lacions
per als visitants a les àrees menys visitades de la
destinació i del seu entorn.
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Annexos
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• El MHB és un projecte singular de difícil avaluació, ja que no hi ha referències per a
fer-ne una anàlisi comparativa (fins i tot, amb d’altres iniciatives sorgides del mateix
Museu Hermitage o d’altres franquícies museístiques que, majoritàriament, són
promogudes per institucions sense ànim de lucre).

• El projecte mostra una complexa estructura organitzativa en la que la Fundació HBcn
ocupa una funció que es pot caracteritzar en els termes següents:

a) Ens vehicular: per relacionar-se amb l’Hermitage Estatal.

b) Ens instrumental: com a dipositària de les obres adquirides.

c) Ens dependent: de les societats mercantils promotores del projecte, que
ocupen uns posició de domini en els seus òrgans de govern .

Aquest fet, junt amb l’estratègia plantejada de repartiment de dividends (en la que no
s’explicita cap assignació favor de la Fundació), planteja el dubte de l’encaix del
projecte a la definició de Museu establerta legalment a Catalunya.
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• El projecte econòmic presentat es basa en un únic escenari de futur, i les dades
analitzades indiquen que aquest se sustenta en:

- una xifra de visitants que pot estar sobrevalorada.

- unes perspectives de creixement del 5% durant 10 anys consecutius, que
només s’assoleixen en casos de gran èxit.

- Uns costos d’inversió en la creació de l’equipament que poden augmentar en
tractar-se d’un equipament singular.

Davant d’això, és recomanable considerar i elaborar escenaris pressupostaris més
prudents.

• Es proposa revisar les dades de valoració de les inversions inicials del projecte, molt
especialment les de la construcció de l’edifici les quals, segons la informació
disponible, es corresponen amb el pressupost d’execució material de les obres quan
seria millor que aquestes fossin una aproximació al pressupost de licitació o
contractació.

• Manca informació del Centre de Museologia Total (ingressos i costos), pel que no es
pot valorar la incidència que pot tenir aquesta activitat en el projecte, així com també
de les activitats derivades de l’ús en exclusivitat de la marca Hermitage al sud
d’Europa.

• De cara a fer front a escenaris menys favorables, cal assenyalar que el projecte preveu
un molt elevat marge net, i que possiblement pot comptar amb una notable flexibilitat
en les seves despeses (sobretot en les partides de despeses d’exposició i de
d’adquisició d’obres d’art).
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• La creació del MHB pot tenir un efecte econòmic remarcable. En concret, s’ha estimat
que valor econòmic directe distribuït al territori se situaria al voltant dels 21 M€ anuals
(per als anys 2024 i 2025).

També s’han estimat els efectes induïts de la despesa directa del MHB sobre l’economia.
En concret, segons dades dels anys 2024 i 2025, s’ha estimat un efecte sobre la
producció al voltant dels 30 M€, un efecte sobre el valor afegit brut o la renda
d’aproximadament 14,0 M€, i un efecte sobre l’ocupació proper als 377 llocs de treball
(directes i indirectes).

• Aquest efecte econòmic, però, resulta difícil valorar-lo en la seva plenitud per causes
diverses:

- Respecte l’efecte directe, es requeriria determinar millor si els recursos obtinguts
provenen de l’atracció de nous visitants a la ciutat, o per la redistribució dels que ja
haurien vingut (que es podria conèixer en base a l’activitat realitzada),.

- Respecte l’efecte vinculat, ja que no hi ha dades per a estimar-lo (que, igualment, es
podrien conèixer en base a l’activitat realitzada).

- També hi ha les activitats del Centre de Museologia Total i les activitats derivades de
l’ús en exclusivitat de la marca Hermitage al sud d’Europa, que no s’han pogut
avaluar amb la informació disponible.
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• El fet que el MHB sigui una iniciativa amb ànim de lucre, almenys a l’inici de les seves
activitats, i que no disposi d’una estratègia o oferta d’entrades gratuïtes, condiciona i
limita el seu potencial d’impacte social.

• Des de la perspectiva del turisme, el MHB pot contribuir a reforçar l’atractiu de Barcelona
en els dos aspectes més ben valorats pels visitants: l’arquitectura i la cultura.

Tot i els beneficis que això pot comportar, també hi ha una part remarcable de la
població que opina que aquesta zona de la ciutat pot estar prop del límit de donar
serveis en turisme de manera adequada.

D’altra banda, cal indicar que la seva localització a un altre lloc de la ciutat seria una
oportunitat per millorar la distribució dels visitants / turistes a la destinació, i donar
resposta a la situació d’overtourism existent a Barcelona.
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Annexos

Annex 1. Fitxes descriptives dels agents participants
Annex 2. Document “Re: Solicitud de Concesión Demanial (Gestión museística)”
Annex 3. Descripció de l’edifici del MHB
Annex 4. Visitants i entrades venudes a museus 
Annex 5. Perfil i hàbits dels creueristes
Annex 6. Referències documentals
Annex 7. Reunió amb representants de l’equip impulsor del MHB
Annex 8. Equip que ha elaborat el projecte
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Raó social Acrònim

Museo Hermitage Barcelona, SL MHBcn, SL

Seu Social Data de constitució

Barcelona 12 de setembre de 2018

Objecte Social

• L’exhibició ordenada d’objectes artístics, col·leccions i qualsevol objecte susceptible d’exposició (en endavant 
“Objectes Expositius”) en condicions adequades per a la seva contemplació i estudi, fomentant el seu accés al 
públic i impulsant el coneixement i difusió de les obres i de la identitat del patrimoni històric adscrit amb Museu 
Hermitage de Sant Petersburg, sens perjudici de l’exhibició d’Objectes Expositius diferents del Museu Hermitage
de Sant Petersburg;

• Disseny i producció de projectes i elements museogràfics, audiovisuals, multimèdia, cinematogràfics o 
videogràfics, escènics o literaris;

• Organització i gestió d’esdeveniments culturals, convencions i espectacles, ja sigui en recintes propis o aliens i 
en espais públics o privats;

• Disseny, producció i realització d’exposicions temporals i itinerants, així com d’elements museogràfics;
• Assessorament i consultoria museològics, d’art i cultura en general; 
• Disseny i producció dels programes museogràfics i exposicions per a tercers;
• Conservació, restauració, resguard, custòdia, catalogació, investigació, exhibició, divulgació, comercialització, 

intermediació en la comercialització i adquisició d’Objectes Expositius, producció i comercialització de 
mercaderies i objectes en general (merchandising) relacionats amb l’activitat expositiva del Museu Hermitage, 
les seves col·leccions, edificis, produccions i activitats;

• La comercialització del Banc d’imatges del Museu, i gestió i negociació dels royalties relacionats amb aquestes 
imatges i amb altres continguts del Museu;

• Disseny, producció i comercialització dels productes i publicacions del Museu Hermitage Barcelona;
• Desenvolupar programes de recerca i formació de personal especialitzat i establir relacions de col·laboració amb 

altres museus, universitats o institucions culturals i docents, organitzant exposicions temporals i desenvolupant 
accions conjuntes per al compliment de les seves finalitats;

• Promoció, tinença, conservació i explotació de les instal·lacions del Museu Hermitage Barcelona i activitats 
accessòries tals com la restauració, explotació d’espais comercials o arrendament d’espais a tercers.

Annex 1. Fitxes descriptives dels agents participants
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Funció en l'activitat de la concessió

Beneficiari últim de la sol·licitud de concessió realitzada per Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural 
Development Barcelona, SL per a desenvolupar el projecte Hermitage Bcn, el qual, així mateix, ha ratificat, en el 
seu propi nom la sol·licitud prèviament formulada per les esmentades Varia Hermitage Barcelona, SA, i Cultural 
Development Barcelona, SL.

Per això, li correspon la promoció, edificació i manteniment de l'edifici que acollirà el Museu Hermitage Barcelona, 
i la corresponent exposició del negoci museístic aparellat al mateix.

Posició en l'estructura societària

• MHBcn, SL està constituïda per VARIA Hermitage Barcelona, SA (80%), i Cultural Development Barcelona, SL 
(20%).

• Els membres del Consell d'Administració de MHBcn, SL són patrons nats de la Fundació HBcn.
• El Consell d'Administració de MHBcn, SL té dret a designar 20 dels membres electes del patronat (tenint en 

compte que aquest Patronat podrà tenir fins un màxim de 40 membres, dels quals 4 patrons vitalicis i -en 
nombre indeterminat- els patrons nats / membres del Consell d'Administració de MHBcn, SL).

• Està previst que amb la seva constitució la societat es pugui adherir als Principis d'Acord (Heads of Agreement -
HoA) relatius a l'establiment del Centre Museu Hermitage Barcelona i signats entre l'Entitat Federal Estatal de la 
Cultura "Hermitage Estatal" i Cultural Development Barcelona S.L. el 29 de juny de 2018.
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Raó social Acrònim

VARIA Hermitage Barcelona, SA Varia HBcn, SL

Seu Social Data de constitució

Barcelona 7 de maig de 2018

Objecte Social

(veure VARIA Structured Opportunities, SRL)

Funció en l'activitat de la concessió

Sol·licitant de la concessió a favor de la societat Museo Hermitage Barcelona, SL, de manera conjunta i solidària 
amb la societat Cultural Development Barcelona, SL.

Posició en l'estructura societària

• És titular del 80% del capital social de MHBcn, SL.
• Com a persona jurídica no forma part del Patronat de la Fundació HBcn. Tot i això, persones vinculades a 

aquesta societat podrien ser-ho en la mesura que formin part del Consell d'Administració de MHBcn, SL, o bé 
que MHBcn, SL les designi per a exercir aquest càrrec.
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Raó social Acrònim

VARIA Structured Opportunities, SRL VARIA, SRL

Seu Social Data de constitució

Luxemburg 15 d'abril de 2016

Objecte Social

• L’adquisició i la participació d’interessos a Luxemburg i / o en empreses estrangeres, així com l’administració, el 
desenvolupament i la gestió d’aquestes participacions.

• Pot proporcionar qualsevol assistència financera a les empreses que formen part del grup de la Companyia com, 
entre d'altres, la prestació de préstecs i la concessió de garanties o títols en qualsevol tipus o forma.

• Pot utilitzar els seus fons per invertir en béns immobles, en drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre béns 
mobles o immobles en qualsevol tipus o forma.

• Podrà prestar en qualsevol tipus o forma i emetre bons privats, notes o instruments de deute similars.
• Pot actuar com a gestor / soci amb responsabilitat il·limitada o limitada pels deutes i obligacions de qualsevol 

entitat luxemburguesa o estrangera.
• Podrà realitzar qualsevol operació comercial, industrial o financera que consideri útil en la realització i 

desenvolupament dels seus propòsits.

Funció en l'activitat de la concessió

VARIA Structured Opportunities, SRL i VARIA Inversiones Spain, SL” són societats matrius de Varia HBcn, SL i han 
acordat posar a disposició tots els mitjans econòmics a favor de Varia HBcn, SL per dur a terme el projecte de la 
construcció del Museu Hermitage a Barcelona, a la vegada que assumeixen la responsabilitat conjunta i solidària 
en vers a les obligacions que de l’esmentada concessió se’n derivin.

Posició en l'estructura societària

• És titular del 100% del capital social de Varia Inversiones Spain, SL, la qual és titular del 100% del capital social 
de Varia Hermitage Barcelona, la qual té el 80% del capital social de MHBcn, SL.
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Raó social Acrònim

Cultural Development Barcelona, SL (CDBcn, SL) MHBcn, SL

Seu Social Data de constitució

Barcelona 28 d'octubre de 2011

Objecte Social

• L’organització i explotació de galeries i sales d’art per a la realització d’exposicions de pintura, escultura, 
dibuixos, gravats, litografies, així com qualsevol objecte d’art susceptible de ser exposat a una sala o saló 
d’exposicions. 

• L’exposició de pintura, escultura, gravats, així com qualsevol objecte d’art susceptible de ser exposat a una sala 
o saló d’exposicions. 

• L’adquisició, tinença, administració, alienació comercialització, importació, exportació, restauració, autentificació 
d’obres d’art, pintures, escultures, dibuixos, gravats, així com qualsevol objecte d’art creada per un artista. 

• El subministrament a tercers de serveis de gestió, catalogació d’art i arqueologia. A aquest efecte es consideren 
dins l’objecte social la gestió de col·leccions públiques i provades, l’auditoria de col·leccions d’art.

• Disseny, producció, distribució, comercialització, merchandising i venda al detall de llibres, periòdics, papereria, 
postals i gravats, fotografies, souvenirs i tota classe d’articles de regal, i articles de tèxtil en general.

• La planificació, organització, i coordinació de tot tipus d’esdeveniments i celebracions. Ja siguin provades o 
corporatives.

• La tinença o inversió d’actius financers, obligacions, accions, participacions d’altres companyes, així com la 
compra, venda, arrendament, i gravamen, en qualsevol de les seves formes, de valors, a excepció de 
l’arrendament financers i de les activitats reservades a les entitats d’inversió col·lectiva, societats i agències de 
valors.

Funció en l'activitat de la concessió

Sol·licitant de la concessió a favor de la societat Museo Hermitage Barcelona, SL, de manera conjunta i solidària  
amb la societat Varia Hermitage Barcelona, SA.

Posició en l'estructura societària

• Té signats els Principis d'Acord (Heads of Agreement - HoA) amb l'Entitat Federal Estatal de la Cultura 
"Hermitage Estatal“.

• És titular del 20% del capital social de MHBcn, SL.
• És patró vitalici de la Fundació HBcn.
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Raó social Acrònim

Fundación Hermitage Barcelona, Fundació privada Fundació HBcn

Seu Social Data de constitució

Barcelona 13 de setembre de 2018

Objecte Social

Art 6 Finalitat general de la Fundació. 
La Fundació té afectat de manera duradora el seu patrimoni per a la realització de les finalitats d’interès general que 
beneficiïn a col·lectivitats genèriques de persones, sense que la seva activitat principal consisteixi en la realització 
d’activitats mercantils.

Art 7. Finalitat particular de la Fundació
La Fundació té per Finalitat particular:

(i) Rebre, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, conservar i protegir les obres artístiques i col·leccions 
museístiques de l’Entitat Federal Estatal de Cultura “Hermitage Estatal” de Rússia (en endavant “The State 
Hermitage Museum”) per a la seva exposició en el Museu.

(ii) La identificació, recepció, conservació i divulgació d’objectes i col·leccions museístiques en el Centre-Museu 
“Hermitage Barcelona”, així com la promoció, estímul, suport i desenvolupament de totes accions culturals, 
educatives, investigació i d’altre caire que tinguin relació amb el Centre-Museu, per ajudar a la seva missió i a les 
seves activitats i per a incrementar les seves col·leccions, el seu coneixement, la seva difusió nacional i 
internacional i la seva integritat en la societat.

(iii) Millorar el coneixement i difusió de la Historia de la Humanitat, en especial atenció a la història Russa i Espanyola, 
tot utilitzant com e mitjà vehicular el llenguatge de l’Art i la Ciència.

(iv) Establir un pont de comunicació entre la cultura Russa i Española, amb l’exposició de la mateixa tant en el territori 
nacional dels esmentats països com a tercers països, cercant complicitats amb terceres cultures.
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Funció en l'activitat de la concessió

Vehicular la cessió dels objectes museístics que seran exposats al Museu Hermitage Barcelona, entitat constituïda 
exprofesso per a aquest únic objecte per part dels sol·licitants de la concessió, essent responsabilitat d'aquesta realitzar 
totes les gestions per a l'efectivitat de dita cessió.

Posició en l'estructura societària

• Són fundadors de la Fundació HBcn la societat CDBcn, SL. junt amb una persona física, segons consta a l'escriptura de 
constitució.

• La dotació inicial de la Fundació està constituïda per un fons de 30.000 €, aportats íntegrament per CDBcn, SL.
• El Patronat de la Fundació podrà tenir fins un màxim de 40 membres, dels quals hi ha:

- Patrons vitalicis: un total de 4, dels quals un és CDBcn, SL. 
- Patrons nats: els membres del Consell d'Administració de MHBcn, SL. (en nombre indeterminat).
- Patrons electes: la resta, dels quals té dret a designar-ne fins a 20 el Consell d'Administració de MHBcn. 

• Està previst que un cop es constitueixi la Fundació Hermitage Barcelona, aquesta s'adhereixi als Principis d'Acord 
(Heads of Agreement - HoA) relatius a l'establiment del Centre Museu Hermitage Barcelona i signats entre l'Entitat 
Federal Estatal de la Cultura "Hermitage Estatal" i Cultural Development Barcelona S.L. el 29 de juny de 2018.
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Raó social Acrònim

Entitat Federal Estatal de la Cultura "Hermitage Estatal" Hermitage Estatal

Seu Social

Sant Petersburg (Federació Russa)

Data de constitució

El Museu Hermitage va ser creat el 1764. Els seus Estatuts vigents són de 29 novembre de 2011, segons els quals 
es constitueix com a Entitat Federal Estatal de la Cultura "Hermitage Estatal" depenent del Govern de la Federació 
de Rússia i finançada per aquest.
Anteriorment, en un decret del president de la Federació Russa de 18 de desembre de 1991, el Museu va ser inclòs 
en una llista dels objectes del patrimoni nacional pertanyents a totes les persones de la Federació Russa. En un 
decret del president de la Federació Russa de 12 de juny de 1996, el Museu es va posar sota el patrocini personal 
del president de la Federació Russa.

Funció en l'activitat de la concessió

Cedir els seus fons d’acord amb els Principis d'Acord (Heads of Agreement - HoA) per a la realització de l’activitat 
expositiva del MHB.

Relació amb l'estructura societària

• El 29 de juny de 2018 l'Entitat Federal Estatal de la Cultura "Hermitage Estatal" signà els Principis d'Acord (Heads
of Agreement - HoA) relatius a l'establiment del Centre Museu Hermitage Barcelona amb CDBcn, SL. 
Els HoA disposen que un cop CDBcn obtingui les llicències i permisos de la concessió administrativa de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona que permetin la construcció del Museu Centre "Hermitage Barcelona, les parts signaran 
l'Acord que desplegarà les condicions particulars que regiran la relació entre les parts al llarg del període de 
vigència corresponent.

• CDBcn es reserva el dret de cedir les seves obligacions respecte a aquest HoA a la societat que, controlada per 
CDBcn, finalment desenvolupi el Projecte i gestioni el Centre Museu Hermitage Barcelona (que ha de tenir el vist-
i-plau de Hermitage Estatal). Aquesta societat també ha de ser part de l'Acord.

• D'altra banda, també es disposa que un cop es constitueixi la Fundació HBcn aquesta s'adhereixi als Principis 
d'Acord (Heads of Agreement - HoA). 
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Annex 2. Document “Re: Solicitud de Concesión Demanial (Gestión museística)”
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Annex 3. Descripció de l’edifici del MHB

Vista A

Vista C

Vista  B
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Nivell -1
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Nivell 2
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Visitants 
2017 PH (1)

Visitants 
2017 (2)

Entrades de 
pagament (2)

Louvre París 8.100.000 5.427.000

Metropolitan Museum Nova York 7.000.000 6.953.927 n.d.

Museo de Vaticano Vaticà 6.427.000 6.756.186 n.d.

British Museum Londres 5.907.000 5.906.716 0

Tate Modern Londres 5.656.000 5.656.004 n.d.

National Gallery Londres 5.229.000 5.229.192 0

The State Hermitage Museum San Petersburg 4.220.000 4.220.133 2.783.052

Museu Centro de Arte Reina Sofía Madrid 3.897.000 3.896.879 545.503

MNCARS-Principal Madrid 1.555.056 545.503

Galleria degli Uffizi Florència 2.200.000 2.004.358 1.523.814

Museo Nacional del Prado Madrid 2.824.000 2.824.404 1.450.858

MOMA Nova York 2.750.000 2.774.103 n.d.

Van Gogh Museum Amsterdam 2.260.000 2.255.010 2.136.937

Museu del FCB Barcelona 1.947.014 1.848.198 1.749.392

Hermitage Barcelona (any 13) Barcelona 1.495.000 1.495.000 1.495.000

Guggenheim Bilbao 1.322.611 1.322.611 n.d.

Teatre-Museu Dalí-Complex Figueres 1.207.149 1.207.164 1.140.078

Teatre-Museu Dalí-Museu Figueres 839.353 775.270

Museu Picasso Barcelona 1.046.190 1.047.001 645.500

CosmoCaixa Barcelona 884.636 n.d. n.d.

MNAC Barcelona 866.271 507.299 186.381

Museo Thyssen-Bornemisza Madrid 850.496 850.496 475.427

Hermitage Barcelona (any 1) Barcelona 850.000 850.000 850.000

CaixaForum Barcelona 748.140 n.d. n.d.

Fundación Joan Miró Barcelona 377.768 377.768 307.823

MACBA Barcelona 258.202 259.679 114.909

Annex 4. Visitants i entrades venudes a museus

Posició del MHB (any 1 i any 13) en el ranking de museus ordenats per nombre de visitants
(segons el Benchmarking presentat en el projecte)

Fonts: (1) Complemento de la sol·licitud de concessió dirigit al Director de l’Autoritat Portuària aportant informació complementària 
requerida (14 de gener de 2019) i (2) elaboració pròpia (veure C. Principals fonts estadístiques a  Annex 6. Referències documentals).
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Visitants 
2017 PH (1)

Visitants 
2017 (2)

Entrades de 
pagament (2)

% 
pagament

% 
gratuïtes

Louvre París 8.100.000 8.100.000 5.427.000 67% 33%

The State Hermitage Museum San Petersburg 4.220.000 4.220.133 2.783.052 66% 34%

Van Gogh Museum Amsterdam 2.260.000 2.255.010 2.136.937 95% 5%

Museu del FCB Barcelona 1.947.014 1.848.198 1.749.392 95% 5%

Galleria degli Uffizi Florència 2.200.000 2.004.358 1.523.814 76% 24%

Hermitage Barcelona (any 13) Barcelona 1.495.000 1.495.000 1.495.000 100% 0%

Museo Nacional del Prado Madrid 2.824.000 2.824.404 1.450.858 51% 49%

Teatre-Museu Dalí-Complex Figueres 1.207.149 1.207.164 1.140.078 94% 6%

Hermitage Barcelona (any 1) Barcelona 850.000 850.000 850.000 100% 0%

Teatre-Museu Dalí-Museu Figueres 839.353 775.270 92% 8%

Museu Picasso Barcelona 1.046.190 1.047.001 645.500 62% 38%

MNCARS-Principal Madrid 1.555.056 545.503 35% 65%

Museu Centro de Arte Reina Sofía Madrid 3.897.000 3.896.879 545.503 14% 86%

Museo Thyssen-Bornemisza Madrid 850.496 850.496 475.427 56% 44%

Fundación Joan Miró Barcelona 377.768 377.768 307.823 81% 19%

MNAC Barcelona 866.271 507.299 186.381 37% 63%

MACBA Barcelona 258.202 259.679 114.909 44% 56%

British Museum Londres 5.907.000 5.906.716 0 0% 100%

National Gallery Londres 5.229.000 5.229.192 0 0% 100%

No es disposa de la informació d’entrades de pagament venudes en dels casos següents:

Metropolitan Museum Nova York 7.000.000 6.953.927 n.d. n.d n.d

Museo de Vaticano Vaticà 6.427.000 6.756.186 n.d. n.d n.d

Tate Modern Londres 5.656.000 5.656.004 n.d. n.d n.d

MOMA Nova York 2.750.000 2.774.103 n.d. n.d. n.d.

Guggenheim Bilbao 1.322.611 1.322.611 n.d. n.d. n.d.

CosmoCaixa Barcelona 884.636 n.d. n.d. n.d.

CaixaForum Barcelona 748.140 n.d. n.d. n.d.

Posició del MHB (any 1 i any 13) en el ranking de museus ordenats per nombre d’entrades de
pagament venudes

Fonts: (1) Complemento de la sol·licitud de concessió dirigit al Director de l’Autoritat Portuària aportant informació complementària 
requerida (14 de gener de 2019) i (2) elaboració pròpia (veure C. Principals fonts estadístiques a  Annex 6. Referències documentals).
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Font: Port de Barcelona i Turisme de Barcelona (2014) 

Específicament, el MHB també pot contribuir a reforçar l’atractiu de Barcelona per als creueristes que
com el conjunt de visitants situen l’arquitectura i la cultura/museus com els aspecte més ben
valorats de la ciutat.

Annex 5. Perfil i hàbits dels creueristes
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Font: Port de Barcelona i Turisme de Barcelona (2014) 

El 75,3 dels creueristes que fan pernoctacions visiten equipaments culturals i monuments
percentatge que és del 38,5% en els creueristes que no pernocten.
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Font: Port de Barcelona i Turisme de Barcelona (2014)

Els creueristes que fan pernoctacions representen el 23,9% del total i fan despesa mitjana per
persona/dia de 202€, i dels creueristes que no pernocten són el 57,5% del total i fan una despesa
mitjana per persona/dia de 53€.
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Annex 6. Referències documentals

A. Documents Projecte Hermitage Barcelona

Escrit de sol·licitud de concessió dirigit al Director de l’Autoritat Portuària sol·licitant l’atorgament

d’una concessió (6 de novembre de 2018)

https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/e9ffd48e-92ef-460f-
abd9-a7209d047ab9/15_2019_01_Solicitud.pdf

Complemento de la sol·licitud de concessió dirigit al Director de l’Autoritat Portuària aportant

informació complementària requerida (14 de gener de 2019)

https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/ca8344c4-a95d-41eb-

8109-2e548696ecdd/15_2019_02_ComplementoSolicitud.pdf

B. Altres referències documentals 

Autoritat Portuària de Barcelona (2018): Tercera modificació puntual del Pla Especial de la nova 
bocana del Port de Barcelona. Contingut General. Document aprovació definitiva.

Ajuntament de Barcelona (2018): Percepció del Turisme a Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/r18004_percepcio_del_turisme_informe.
pdf

Observatori del Turisme a Barcelona- Ciutat i Regió (2018): Perfil i hàbits dels turistes a la Destinació 
Barcelona 2018 Informe de resultats.
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/informe_ciutat_de_barcelona_2018.pdf

https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/e9ffd48e-92ef-460f-abd9-a7209d047ab9/15_2019_01_Solicitud.pdf
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/ca8344c4-a95d-41eb-8109-2e548696ecdd/15_2019_02_ComplementoSolicitud.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/r18004_percepcio_del_turisme_informe.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/informe_ciutat_de_barcelona_2018.pdf
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Peeters, P., Gössling, S., Klijs, J., Milano, C., Novelli, M., Dijkmans, C., Eijgelaar, E., Hartman, S., 
Heslinga, J., Isaac, R., Mitas, O., Moretti, S., Nawijn, J., Papp, B. and Postma, A. (2018), Research for 
TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses, European Parliament, Policy
Department for Structural and Cohesion Policies 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

Port de Barcelona i Turisme de Barcelona (2014): Activitat de creuers a Barcelona. Impacte sobre 
l’economia catalana i perfil socioecònomic del creuerista – 2014. 
https://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Informe_ACPBCN_2014_CAT_web.pdf

C. Principals fonts estadístiques

Ajuntament de Barcelona (diversos anys). Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona 

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuaris/index1.htm

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (diversos anys), Estadístiques de visitants dels 

museus registrats de Catalunya

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dades/visitants/museus-registrats/

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) – GESOP (diversos anys)Museus de Barcelona: explotació 

estadística de les dades de visitants (Diversos anys. Gesop per ICUB)

Statista (https://es.statista.com/)

The Art Newspaper’s (2019), Art’s most popular. Exhibition and museum visitor rigures 2018 (2019)

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/The-Art-Newspaper-Ranking-2018.pdf

També s’han consultat per internet els Anuaris o Memòries anuals dels diferents museus que apareixen 

citats a l’estudi.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf
https://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Informe_ACPBCN_2014_CAT_web.pdf
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuaris/index1.htm
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dades/visitants/museus-registrats/
https://es.statista.com/
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/The-Art-Newspaper-Ranking-2018.pdf
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Annex 7. Reunió amb representants de l’equip impulsor del MHB

El dia 25 de novembre de 2019 es va realitzar una sessió de treball amb persones
representants de l’equip impulsor del MHB i l’equip d’Eurecat que ha participat en la
realització del projecte (veure Annex 8).

Per part de MHB hi van assistir:

• Sra. Rosa Carretero
• Sr. Albert Pinadell

La trobada va tenir per objectiu:

• Contrastar la interpretació que s’estava realitzant del projecte des de la
perspectiva econòmica segons la informació disponible.

• Resoldre alguns dubtes puntuals

• Actualitzar, en el seu cas, informacions rellevants d’acord amb l’objecte de
l’estudi a realitzar.
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Annex 8. Equip que ha elaborat l’informe

Per part d’Eurecat han elaborat el present informe les següents persones de la Unitat de
Consultoria:

• Xavier Cubeles (direcció)
• Jordi Sans
• Angelo Sardi


