
 
 

 

INFORME ECONÒMIC per a la TAXA DE SERVEIS CULTURALS  

Vista la proposta d’actualització de l’Ordenança 3.13 de Serveis Culturals de l’Institut de 

Cultura per a l’exercici 2020 per a les quotes de les entrades dels museus i els centres 

patrimonials es presenta el següent informe econòmic per al compliment amb allò establert en 

l’article 24.2 del TRLHL. 

Atès que la proposta d’actualització de l’ordenança fiscal  no implica cap canvi en la gestió de 

la taxa de serveis culturals de l’ICUB, es consideren vigents els càlculs realitzats en el darrer 

informe realitzat amb dades de l’exercici 2016 i s’incorpora únicament el càlcul per al centre 

patrimonial El Born Centre de Cultura i Memòria amb dades actualitzades de l’exercici 2019 

que s’incorpora en aquesta proposta d’ordenances. 
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Criteris de càlcul 

L’article 20.4 del TRLHL estableix que les entitats locals, podrà establir taxes. Entre aquestes 

inclou  

w)Visites a museus, exposicions,  biblioteques, monuments històrics o artístics 

El present informe té per objecte determinar que les tarifes proposades en l’Ordenança 3.13 

de Serveis Culturals per les entrades de l’exposició permanent són adequades i compleixen 

amb allò establert en l’article 24.2 del TRLHL. 

Aquest article estableix que “en general, i d’acord amb allò previst en el paràgraf següent, 

l’import de les taxes per prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà 

excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible dels servei o l’ activitat de què es tracti o 

en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda”. 

Per tal de determinar que el preu de les entrades proposades per l’Institut de Cultura  

compleixen amb aquest article s’ha realitzat el següent estudi de costos: 

 

Descripció dels costos i criteris de càlcul  

Les dades que s’han utilitzat per aquests estudi s’obtenen dels registres comptables de l’ICUB 

tancats i auditats de l’exercici 2019 i en la classificació i imputació dels ingressos i de les 

despeses en l’estructura de costos de l’ICUB per a l’exercici 2019 que ha seguit les directrius 

marcades per la Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació de l’ Ajuntament de 

Barcelona. 

En l’estudi de costos s’ha considerat tan els costos directes de l’exposició permanent com els 

costos  indirectes del propi museu, així com els costos indirectes de l’Organització.  

Es defineixen les depeses directes i indirectes de la següent manera: 

 

 

 

 

 



 
 

A)Despeses  directes: 

1) Despeses de personal 

El cost de personal inclou el total de la seva retribució i les càrregues per a la seguretat 

social així com altres càrregues socials.  

La Direcció de Patrimoni, Memòria i Història ha quantificat la dedicació del seu personal  al 

servei d’exposicions de la següent manera: 

-Exposició permanent: dedicació del 50% de la jornada 

-Exposició temporal: dedicació del 25% de la jornada 

-Realització d’activitats: dedicació del 25% de la jornada 

2) Treballs realitzats per altres empreses 

-despeses de conservació i  col·lecció; S’inclouen despeses de professionals en 

conservació i restauració del fons així com despeses d’ampliació del fons. 

-despeses de funcionament; S’inclouen principalment despeses de neteja, seguretat, 

arrendament, i serveis auxiliars. 

-despeses per activitat; S’inclouen despeses de conceptualització i producció de 

l’exposició permanent amb despeses de professionals tals com comissariats, 

traductors, dissenyadors, reportatges fotogràfics, producció exposició i drets d’autor 

-despeses de comunicació; S’inclouen les despeses de publicitat de mitjans com les 

despeses necessàries per a la comunicació i difusió de l’exposició permanent 

 

B)Despeses indirectes: 

Per a l’estudi de costos s’inclouen les despeses indirectes tant de subministrament com 

d’estructura transversals de cada un dels museus com de l’organització. 

1) Despeses indirectes de museus 

 

 



 
 

 

Es calcula el % de despesa que suposa l’exposició permanent d’un museu o centre patrimonial 

sobre la resta de despesa directa, classificada en exposició permanent, exposició temporal, 

activitats culturals, festes de la ciutat, promoció cultural i fàbriques de creació en el cas que 

correspongui. Els costos indirectes del museu s’imputen en base aquest percentatge. 

2)Despeses indirectes de l’organització 

Es calcula la proporció de despesa d’un museu o centre patrimonial sobre la totalitat de la 

despesa corrent de l’ICUB i s’aplica sobre la totalitat dels costos indirectes de l’Organització. 

Aquest cost indirecte s’ajusta pel pes de l’exposició permanent. 

 

C) Ingressos  

Es pren com a referencia els ingressos liquidats en l’exercici 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Càlcul Born Centre de Cultura i Memòria 

 

 

 
 

 

 

Barcelona, a 14 de setembre de 2020 

Despesa capitol II  Import €

000000: Indirectes estructurals de l'organització 1.390.490,81

090501: ……Exposicions permanents 577.205,18 41,51% 239.603,03

090502: ……Exposicions temporals 619.611,51

090503: ……Activitats culturals 810.431,44

Total general 3.397.738,94

Pressupost del centre patriomonial 3.397.738,94

Proporció sobre del pressupost total capitol II 6,77%

50.155.363,88

Import dels indirectes de l'organització 11.257.965,87

participacio d'indirectes centre patrimonial 6,77%

762.662,78

Ingressos liquidats Centre Cultural Born 2019 activitat  Import €

Centre Cultural del Born Exposició permanent 4.989,25

4.989,25

Costos directes Personal 437.916,67

Exposicions 1.579.470,98

Costos Directes 577.205,18

Costos Indirectes 1.002.265,81

Indirectes del centre patrimonial 239.603,03

Indirectes de la organització 762.662,78

TOTAL 2.017.387,65

Ingressos 4.989,25

Grau de Cobertura 0,25%



 
 




