
Pressupost Fundació Museu Picasso - 2015 
Comparativa Pressupost 2014-2015 

Any 2014 Any 2015 

Cap.l Despeses de Personal 
Cap.2 Despeses en Béns corrents, Serveis i Activitats 
Cap.3 Despeses Financeres 

TOTAL DESPESES CORRENTS 

Cap.6 Inversions Museu 

TOTAL INVERSIONS 

10400.000,00 1. 739.643,00 
6.383.869,62 6.362.757,90 

50.000,00 50.000,00 

7.833.869,62 8.152.400,90 

729.890,69 503.767,10 

729.890,69 503.767,10 

Variació % 

2015/2014 

24,26% 
-0,33% 
0,00% 

4,07% 

-30,98% 

-30,98% 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.563.760,31 8.656.168,00 1,08% 

Cap.3 Ingressos Activitats i Serveis Ordinaris 
CapA Transferencia corrent Institut de Cultura a Fundació Museu Picasso 
Cap.5 Ingressos patrimonials 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 

Cap.7 Transferencia capital Institut de Cultura a Museu Picasso 

TOTAL INVERSIONS 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

6.719.980,75 
750.000,00 
973.779,56 

8.443.760,31 

120.000,00 

120.000,00 

8.563.760,31 

6.976.968,00 3,82% 
750.000,00 0,00% 
929.200,00 -4,58% 

8.656.168~00 2,52% 

0,00 -100,00% 

0,00 -100,00% 

8.656.168,00 1,08% 



Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2015 
Per conceptes 

Economica Concepte Import Previst 

36000 Venda Articles (Botiga Museu) 22.000,00 

39000 Venda Entrades 5.867.000,00 

39001 Exposicions Temporals 144.928,00 

39002 Servei d'Audioguies 761.440,00 

39003 Servei de Radioguies 35.100,00 

39004 Serveis Educatius i Activitats Culturals 59.350,00 

39005 Sessions Privad es visita Museu 83.550,00 

39006 Serveis Extraordinaris 3.600,00 

Total Cap.3 - Ingressos Corrents 6.976.968,00 
- -

46200 Transferencia corrent ICUB - MP 750.000,00 

Total Cap.4 - Transferencies Corrents 750.000,00 
--

54900 Cessió ús temporal espais 48.000,00 

55000 Altres Concessions Administratives (C¿mon Botiga) 650.000,00 

55001 Altres Concessions Administratives (C¿mon CafE~) 1.000,00 

59900 Cessió ús temporal imatges 10.200,00 

59901 Exposicions Itinerants 220.000,00 
. -- - - -- -- _. ---. . 

Cap. 5 - Ingressos Patrimonials 929.200,00 

TOTALPRESSUPOSTINGRESSOS 8.656.168,00 

% 

80,60% 

8,66% 

10,73% 

100,00% 



Pressupost Ingressos Fundació Museu Picasso - 2015 
Per conceptes; detallat per mesos 

Concepte Gener Febrer Mert Abril' Melg 'luny 
-, - ,-,' 

lullol Agost Setembre Octubre Novembre Daembre TOTALS· 

Venda Artlcles (Botiga~u.~e-,,) __ . !.,OOO,QO __ _ 1.9~,.9() ._. ~(),ºº----.• 2.400,00 2.400,00 __ .3.80Q,ºO . ~-lOQ,ºO ____ ".¡¡qQ,.9º- _ 1.500,Qº ___ 1.~()0,QO_ 1.~()O,()O _ _ ... 1..500,00 !2..QQ(MlO 
Exposiclons Temporals 1.000,00 6.000,00 34.444,00 35.878,00 31.606,00 1~.00º,00 _u _~.J>º-(),_OO ... _~~OºO,OO 144.928,00 

Venda Entrades _ 27~000,00 _ _ 230 ,QO.0,00 __ 459.000,.9.9 . . 621.000,.9º-- 710.00(),00 592.00Q,-0il __ .290.OOQ,_ºº-...6QQ.000,.9-º-_ ~50.000,.0-º-__ 625-,º.oº,QQ. __ ~!i.9".oOO,QO _ __ 2_6.0 .000,.90 5.867.000,00 
.~~~~~LJs.,!~ius i AS!iy.!..t~~s Cultur,!l~ _ _ _ _ :,!.900,.9Q _ _ 8 .500,00 9 .500,00 7.900 ,00 8 .600,00 2.900 ,00 1.000,00 150,00 1.300,00 4 .800,00 .z.~OO,QO _ .. _ ?,.,OQO,_OO . 59.350,00 
~e..rvei d'Audioguies_ 29.700,OO . ..l.0.7!(),.!)0 ~9.000,00 75.000,QO 79.000,00 64.000,00 87.000,00 96.000,00 ___ ElO.OOº,.9.o __ 90.0_()0,QO 46.000,00 _?~.OOO,ºO 761.440,00 

.~rv~~_ ~.9~glJies_ __ _ __ _ _._. _ _ J.:..8~l,2-º-_..1.,º9.9'§0 3. 771,.00 4·Z~,ºº __ :'!c~00,-ºº--_~0~ .. 2,,:382,90 _____ .!~~,?_O _..b519,-!9 __ _ ?:.s."0,º.9 _ _ .2:6~º,º-0 _ 2. 790,00 35.1~,OO 

Sessions Privad es 2.950,00 ?0.450,_ºº . _ 2.950,00 2.950,00 __ ~.95º,()Q _ _ 8-,!l5Q,00_ ~:.s50,00 ___ 8.850,Q9 _. __ .~-,~5..0,0.9_ . . ..11&00,00 83.550,00 
gssió ÚS temp~a~i~!I_tg~s _ ___ . 500,00 _ El.o(),Oº- _ 900,00 1.000,00 1.000,00 400 ,00 500,00 100,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 !.500,00 10.200,00 

AI!res_~!1f~s., ~dmve~ (<;,a_'!.oJ1.Boliga) _ ____ 5~, 1§§,67 _ _ ~. 166,_6? 54.166,67 54.166,67 54.1~,.§L_~4.,1.6.~,§? ___ .. .s~~§~,_6.?_ S4-,.!_6M?_ 54.16§,§7. _ 54 . .!6§,.67 ___ ,s'p§,6,67 _ .. 5..4.J.66,63 __ 6S0.000,00 

Altr~s conce~º-l!1v_esJª-~.Il..c:a.~e) _. 

Cessió ús temporal espais 

Serveis Extraordinaris 

TOTAllNCmESSOS ACtlvltet Muileu 

Exposicions Itinerants 

Transferencia corrent ICUB - MP 

Ingressos per Mecenatge 

TOTAL ALTRES INGR!SsOS 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 

1.000,00 1.()ºº,00 

4 .000,00 4 .000,00 4.000,00 ~,.o~OOO,_()º __ 1-QOº,OO u~OOc()O __ __ 4.000,-ºº----~.:.!)-ºº,_()Q ____ '!:..0º0,0() _ __ ~º0º,.OQ __ 4_.000,00 48.000,00 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 

366.418,87 335.247;27 s8·i.8~~,67 835~13Ó;61 90:i..594;67 758.838,57 744.10~51 7&6.251,97 703,335,77 811.326,67 489.026,67 383.756;63 7.686.168,00 

75.000,00 75.000,00 70.000,00 220.000,00 

62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62 .500,00 62.500,00 62.500,00 750.000,00 

1.000,00 1.000,00 

'62.500,00 137.500,00 152;500,00 62.500,00 82.50Ó¡00 137.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 132.500,00 970.000,00 

428.918,87 472.747,27 650.337,67 897.630,67 964.094,67 896.338,57 8015.602,57 828.751,97 765.835,77 873.826,67 551.526,157 516.2515,63 8.656.168,00 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa 

Pr~rama Descripció Import Cap. 1 Import Cap. 2 
33300 Administració 717.622,02 
33301 Restauració i Conservació 57.470,79 
33302 Col.lecció 31.300,00 
33303 Registre 106.791,22 
33304 Publicacions 125.800,00 
33305 Comunicació 157.500,00 
33306 Centre de Coneixement i Recerca 116.000,00 
33307 Manteniment 427.860,32 
33308 Seguretat i Neteja 1.580.602,61 
33309 Gestió de publics 2.017.685,00 
33310 Activitats 86.469,31 
33311 Serveis Educatius 155.119,09 
33312 Continguts Digitals 56.316,00 
33319 Exposició Temporal Dali-Picasso 2015 623.010,59 
33324 Selecció Dibuixos 2015 3.956,96 
33325 Selecció Gravats 2015 4.978,54 
33326 Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso 3.656,96 
33327 Exposició Temporal Picasso i els Reventós 18.119,49 
33320 Exposició Temporal Crystal in the Flame 2016 28.999,00 
33321 Exposició Temporal Retrat 2017 16.500,00 
33328 Exposició Temporal 2018 9.000,00 
33322 Exposició Temporal Picasso-LLatinoamerica 2019 18.000,00 
92000 Actuacions d'Administració General 1.739.643,00 
93000 Actuacions d'Administració Financera 

1.739.643,00 6.362.757,90 

Import Cé!p. 3 Import Cap. 6 Import Total 
30.000,00 747.622,02 

57.470,79 
10.000,00 41.300,00 

106.791~2 

- 125.800,00 
157.500,00 

371.084,16 487.084,16 , 
427.860,32, 

22.682,94 1.603.285,55, 

2.017.6~'00 1 -
86.469,31 

155.119,09 
70.000,00 126.316,00 

623.010,59 
3.956,96 

~978,54 

3.656,96 
18.119,49 

, 28.999,00 
16.500,00 

9.000,00 
18.000,00 -

1.739.643,00 1 

50.000,00 50.000,00] 
50.000,00 503.767,10 8.656.168,00 1 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa i classificació económica 

Programa Economica Oescripció 
92000 14300 Ret!:ibl!~i.QlJs ~el JJ.~!:~D_él-' -- ---
92000 16000 ~guretat Socia l a carree entitat --

Capitol1 
33300 20600 Arrendament fotocopiadores i impressores 

-- -- - -- -- ----- --
33300 21300 Servei Lectura fotocopiadores (Consum) 

- -- --- -- --
33300 22000 Adquisició material d'oficina 

2015 

- - L383_011,96 

356.631 ,04 

1.739.643 00 
24.791,84 - -- --
16.711,14 -- --

--- - - -- -- --- -- - I!lJlOrJ, OO 
33300 22002 Adquisició material informatic }.QOO,OO - - - --- --- --- ---- --- --- - --
33300 22100 Consums Energia Electrica _ ! 25 .OOO,Q..Q --- -- --- - -
33300 22101 Consum Aigua 1LOOO,OO --- -- --- -- -- - - - -- ---
33300 22200 Consums Telefonia 2. 5j)0,OO 
--- ---- - - ---- -- ._ - -- --- - -
33300 22201 Serveis de correus __ 1_0. 000,QO - - - --- --- -- --
33300 22205 Serveis de missatgeria 3.000,00. --- - -- -- - -- ---
33300 22505 Impostos, taxes, preus públics i altres _ _ _ o _ __ _ __ lJlJl_OO ,OO 

- - . - ---- -- - - - -

33000 22601 Despeses protocolaries 4 .20_0,00 : 
- - - - ---- -- -

33000 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 4.20Q,00 
- -- --- ---- - -- -- - -

33300 22718 Serveis Docents - Formació _ §,176,OO -- - -- --- --
33300 22732 Assessoraments i serv.externs 8L043,04 - - - - --- - -- - - - -

33300 22790 Altres Serveis 82,000,OQ - -- - -- - -
33300 23001 Dietes del personal - - __ 10.000,00 

- - --- ----- -- --
33300 23101 Despeses Locomoció personal - .- -- 1·.QQO,OO --
33300 23300 Despeses Patronos - 10.000,QO -- - -
33300 Administració 717.622,02 ---
33301 21200 Reparació i manteniment edificis i altres -- 9.150,00 - ------
33301 22199 Adquisició de material tecnic i específic - - - 36 .667,00 

33301 22706 Estudis diversos (analítics, mostres, grafologia) ---- - - - - - - ~Q50,O.o 
-

33301 22790 Serveis de museografia i d'altres -- - 605,00 
-- . --- --- __ o - -
33301 23101 Despeses Locomoció personal --- - - 4 .998,79 

---
33301 Restauració i Conservació 57.470,79 ---
33302 22199 Adquisició de material tecnie i específie - 2.500,00 -- -
33302 22710 Treballs de tradueeió i serveis interprets L500,00 --- - ~----- ---
33302 22711 Treballs fotografies - --- 500,00 

- - --- --- -
33302 22731 Honoraris a professionals 5.000,00 

--- -- - - -

33302 22790 Altres Serveis 2L800,OO 
--- ---- - -



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa i classificació económica 

PrOQrama 
33302 
33303 
33303 

33303 

33303 

33303 

33303 

33303 

33303 
33303 
33304 

33304 

33304 

33304 
33304 
33304 

33304 

33304 
33305 

33305 

33305 
33305 

33305 

33305 

33305 
33305 

33305 

33305 

33305 
33305 
33305 

33306 
33307 

Economica 

22199 
22300 

22400 

22710 

22715 

22715 

22790 
23101 

20900 

20901 

22199 
22710 
22712 

22713 
22790 

20900 

22001 

22502 

22510 

22710 

22790 

22001 

22710 

22715 
22715 

22790 
23101 

20800 

DescrlDció 
Col.lecció Permanent 
Adquisició de material tecnic i específic 
Transport obres 
Assegurances Obres 

- --

Treballs de traducció i serveis interprets 
Serveis de digitalització 
Servei de suport documental al departament 
Altres Serveis _Planxes GIL! 
Despeses Locomoció personal 

----
Registre 
Drets d'autor 
Drets de reproducció d'obres 
Adquisició de material tecnic I específic 
Treba lls de traducció, revisions i serveis interprets 
Treballs de diseny i maquetació 
Treballs impressió elements de difusió 
Altres serveis 

- ---
Publlcacions 
Drets d'autor 
Adquisició publicacions - subscripcions -- - -
Insercions publicitaries mitjans 
Despeses de comunicació - campanyes 
Treballs de traducció i serveis interprets 
Producció d'elements diseny comunicació 
Comunicació 
Adquisició publicacions 
Treballs de traducció i serveis interprets 

- - -
Servei de digitalització fons documental 
Servei de preservació fons documental 
Altres serveis 
Despeses Locomoció personal 
Centre de Coneixement I Recerca 
Arrendament material tecnic 

2015 
31.300,º-0 

7. 5 OQ,QO 

3.200.00 

15.978.41 

2=.?OO.00 

2º-. 000,00 
49.082,81 

5.350,00 

_~. 180 .0~0 

106.791,22 
18.000,00 

~~. 700,00 

5.000,00 

31.1º0,QP 
24. 900,00 

32.500,09 

4 .?QO-,PO 
125.800,00 

5.000,00 

1.500.00 

70.000.QQ 
52.000,00 

3 ,QOO ,00 
~~6~000,00 

157.500,~00 

10.000,00 

4.000,00 

20.000.00 
2~000 ,OO 

54.000,00 

3.000.00 
116.000,00 

________ ~._ººº&O 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa i classificació económica 

Pro rama Economica 
33307 21200 

33307 21300 

33307 21500 

33307 22199 
33307 22707 
- -
33307 22790 

33307 
33308 21300 

33308 22700 

33308 22701 

33308 22790 

33308 
-- -
33309 20800 

33309 22002 

33309 22199 

33309 22710 

33309 22713 

33309 22770 

33309 22771 

33309 22790 

33309 

33310 20900 

33310 22199 

3:3310 22301 

33310 22710 

33310 22711 

33310 22714 

33310 22731 

33310 22790 
33310 
33311 22199 

33311 22 301 

33311 22606 

DescriDció 
Reparado i manteniment edificis i altres 
Manteniment maquinaria, instal.lacions i estris diversos 
Manteniment equipaments i mobiliari 

- -- ---
Adquisició material tecnic i específlc 
Auditories /estudis enginyeria tecnica 
Altres serveis 

- --
Manteniment 
Manteniment maquinaria, instal.lacions i estris diversos 

--- ---
Servei de Neteja 
Serveis de Se9uretat i Vigilancia - --
Altres Serveis 
Seguretat I Neteja 
Lloguer de radioguies 
Adqulskió material informatic 
A~c¡u j S ¡Ció material tecnic i específic __ 
Treballs de traducció i serveis interprets ---
Treballs reimpressió entrades ----
Serveis d'atenció al públic 
Servei d'Audiogules 
Altres serveis de suport - --
Gestió de publics 

Drets d'au:..:t""o.:....r __ 
AQ.guisició de material tecn ic i eSJ?J!~ífíc 

losomoció de convidat~ 
Treballs de traducció i serveis interprets - - --

Treballs fotogratlcs 

Servei d'hostesses 
~~noraris-ª--altres_professJonals __ _ 
Altres Servels 
Actlvitats 
Adquisieló ~e material tecnie i espedf~_ 

Locomoeió d~onvidats 

~sisteneia eursos i congressos _ 

2015 
117.56QL32 
238.000,00 

1.300,00 
25.000,00 

~5 .000,00 

5.000,00 

427.860,}2 
45.959,76 

)56.1~32,0§ 

1.177.110,79 

---.Z90,00 
1.§8~.602,61 

25.485 ,00 

1.500,00 
3.200,00 

500,® 
7,g00,00 

1.470.000,00 

485.00Q,00 
25 .000,00 

2.017.6ª-S,OO 
2.057 ,00 

10.587 ,5..Q 
6.31~,21 

6.655 ,00 

6.285-,95 

39.504,65 

15.000,00 
86.469,31 

4. ?35,OO 
12.618,50 

5.142,50 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa i c1assificació económica 

Programa Economica Descripció 
33311 22731 tt.~_I!º~a~~_.ª_~ltI:~~profe.?~iºrl~lL _____ ._ 
33311 22772 Serveis Educatius 
33311 Serveis Educatius 

r--- ---
33312 20900 Drets d'autor 
33312 21700 Manteniment i actualització espai web 

1---

33312 22710 Treballs de traducció i serveis interprets 
33312 22717 Real~tzació relaeions públiques i comunicaeió corporativa __ -
33312 22790 Desenvolupament de Continguts 

-- -
33312 23101 Despeses Locomoció personal 
33312 Continguts Digitals 
33319 22199 Adquisició de material tecnic i específic 
33319 22300 Transport obres 
33319 22301 Despeses de loeomoeió eomissariat 
33319 22400 Assegurances obres 
---
33319 22601 Atencions protocolaries i representatives 

33319 22710 Treballs de tradueeió i serveis interprets 

33319 22711 Treballs fotografies 

33319 22712 Disseny grafic de I'exposieió 

33319 22731 Honoraris a professionals 

33319 22790 Altres serveis 
-- - ---- - ---

33319 Exposici6 Temporal Dali-Picasso 2015 
---

33324 22199 Adquisició de material tecnic i :.specíf~ 
-----

33324 22710 Treballs de tradueeió i servei interprets 
--

33324 22711 Treballs fotografics 

33324 22790 Altres Serveis 
33324 Selecció Dlbulxos 2015 

--
33325 22710 Treballs de traducció o serveis d'interprets 

33325 22711 Trebatts fotografíes 

33325 22712 Disseny grafic de I'exposició 

33325 22713 Produeeió i instal·laeió d'elements grafies 

33325 22790 Altres serveis -_.-
33325 Selecci6 Gravats 2015 

--- --------
33326 22601 Atencions protoeolaries i representatives 

2015 
8.833,00 

124. 290,09 

__ ~55.119,O_9 

1.028, 50 

10.890,00 

6.655,00 

8.400,00 

26.983 ,00 

2 .359,50 

56.316,00 
36.343,51 

306.254,08 

5.000,_00 

153 . 656,~4 

4.000,00 

2.000,00 

1.300,00 

_ 7:50D&0 

0,00 

196 .956 ,1 6 
623.010,~9 

400,00 

409,00 

860,54 

2 .296,42 

3.956,96 

400,00 

860 ,54 

400,00 

1.550,00 

1.768,00 

4~78,54 

50,00 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despeséJ i classif;cació econom;ca 

Pro rama Economica Descri ció 
33326 22710 Treballs de tradueeió i servei interprets 
33326 22711 Treba lls fotografies 

-

33326 22790 Altres Serveis 
1--- ---- - -- - --

33326 Exposició Temporal La passió grequiana de Picasso 
--- --

33327 22199 Adquisieió de material teenie i específie ----
33327 22601 Ateneions protoeolaries i representatives 

33327 22300 Transport obres 
33327 22400 Asseguranees obres ---
33327 22710 Treballs de tradueeió i servei interprets 

33327 22711 Treballs fotografies 

33327 22790 Altres Serveis ----- ---

33327 Exposició Temporal Picasso i els Reventós 
33320 20901 Drets de reprodueeió ----- ---
33320 22301 Despeses de loeomoeió eomissariat 

---- - --
33320 22710 Treballs de tradueeió i serveis interprets 

---
33320 22712 Disseny grafie de I'exposieió 

33320 22730 Comissariat de I'exposieió 

33320 22790 Altres serveis 

33320 Exposició Temporal Crystal in the Flame 2016 --------
33321 22301 Despeses de loeomoeió eomissariat 

33321 22710 Treballs de tradueeió i serveis interprets 
- -

33321 22730 Comissariat de I'exposieió 

33321 Exposició Temporal Retrat 2017 

33328 22301 Loeomoeió eonvidats --- --- ---

33328 2271 0 Treballs de tradueeió i servei interprets 

33328 22731 Honoraris a professionals ---

33328 22790 Altres serveis ---- -- - --
33328 Exposició Temporal 2018 -- -----
33322 22301 Despeses loeomoeió eonvidats 

---
33322 22731 Honoraris a professionals - --
33322 Exposició Temporal Picasso-Llatinoamerica 2019 ----

Capitol2 _ _ .. _.- - - -- I 
93000 35900 lo espeses bandlries: manteníment I altres 

20~S 

400,00 

_ -ª60,54 

2.346,42 

3 .6S6,~6 

800,00 

650,00 

9.505,00 

1.702,65 

700,00 

1.000,00 

3.761,84 

18.119,49 
3.000,00 

1.500,00 

100,00 

9.075,00 

5.324,00 

10.000,00 

28_999,00 

3.:.P9Q,.QO 
2.000,00 

11.500,00 

16.500,00 
5.000,00 

500,00 

3.000,00 

500,00 

~-OOO,O_º 

10.000,00 

8. 000,00 

18_000,00 
6.362.757,90 

50_000,00 



Pressupost Despeses Fundació Museu Picasso - 2015 
Per programes de despesa i classificació económica 

33300 
33312 

33308 

33306 

33306 

33302 

Economlca 

62600 
62700 

62900 

68900 
68901 

68902 

Capitol3 
Maquinari informatic 
"Apl icacions i Programari Informati_c __ 
Inversions a~ociad~s al funcionament oJ>erat!u~l~ servels __ 

t-stgl,l~¡g9!1~fons t.rtL~~~ (GíII) __ _ 
Adquisicions Fons Artísti~s (Cle~g~e) 
~dquisicions Fons Artístics (Surinyach ). 
capftol6 

TOTAL PRESSUPOST 2015 

2015 
50.QOO,OO 
30.00_9,QO 
70.000,00 

22.682,94 

240.000,00 
___ 131.084,16 

10.000,00 
503.767,10 

8.656.168,00 



MEMORIA DE PROGRAMES I PRESSUPOST DEL 2015 



El pressupost de la Fundació Museu Picasso de Barcelona per a I'any 2015 es presenta 

de forma equilibrada i per un import total de 8.656.168,00 euros. S'ha elaborat tenint 

en compte I'execució de les despeses i la recaptació deis ingressos produ"its en 

I'exercici 2014. 

INGRESSOS 

El pressupost d'ingressos esta basat en ingressos corrents, ingressos patrimonials i en 

les aportacions o transferencies corrents de l' Ajuntament de Barcelona des de l'lnstitut 

de Cultura de Barcelona a la Fundació. 

Els ingressos corrents fan referencia als serveis i activitats ordinaries realitzades al 

propi museu, com la venda d'entrades per a la visita a la col-lecció i a exposicions 

temporals del moment, la venda d'articles, els serveis d'audioguies per al visitant 

individual i radioguies per als grups, les activitats culturals i el servei educatiu. També 

cal destacar en aquest apartat d'ingressos les visites al museu a porta tancada i de 

forma exclusiva. 

Les tarifes aprovades en sessió de Patronat de 8 d'octubre de 2013 es mantenen, i per 

aquest motiu els ingressos per activitats i serveis ordinaris es preveuen per a I'exercici 

2015 segons els imports recaptats en I'exercici 2014. Únicament en els mesos de mar~ 

a juny de 2015 es preveu un increment de la venda d'entrades per I'efecte de 

I'exposició Picasso/Da/í, Da/í/Picasso ja que, a més, en aquest període, si la demanda 

fos important, com ho esperem, s'ampliara I'horari d'obertura al públic. També en el 

període d'octubre a desembre es preveu un lIeuger increment en la venda d'entrades 

per I'exposició temporal de Picasso i e/s Reventós. 
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Els ingressos corrents representen el 80,60% deis ingressos totals del museu, la suma 

deis quals és de 6.976.968,00 euros. 

Els ingressos patrimonials són aquells que es generen a través de la cessió d'ús 

d'espais, la cessió d'ús d'imatges, com el servei de reproducció i I'autorització d'ús de 

les fotografies relatives a les obres de la coHecció, el canon satisfet per la lIibreria 

concessionaria, laie, pel servei del futur Cafe del Museu, i els ingressos per exposicions 

itinerants. Representen un 10,73% deis ingressos totals. 

En aquest exercici 2015 s'incorpora la cessió per ús temporal d'altres espais, a més de 

la Sala d' Actes. Es tracta de la cessió del Patí Palau Finestres, el Patí Palau Meca, el Patí 

Palau Baró de Castellet i el Patí Palau Aguilar per a la realització d'actes i/o 

presentacions, reunions o celebracions. Fins el 2016 no tindrem un exemple del 

possible ús de I'espai, per tant, es preveu ingressar per aquest concepte la quantitat de 

48.000,00 euros. 

Pel canon del servei Cafe s'ha previst un import inicial de 1.000,00 euros. Aquesta 

partida s'incrementara en funció de la seva recaptació efectiva i segons el canon que 

s' estableixi en els corresponents plecs de condicions tecniques i administratives per a 

la contractació del servei. El procediment de contractació del mateix es realitzara 

durant el primer trimestre de I'exercici 2015. 

Pel que fa als ingressos previstos per les exposicions itinerants, es tancara durant el 

mes de gener de 2015 I'exposició Jacqueline al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile 

(una selecció més amplia d'aquesta va estar exposada a les nostres sales la tardor del 

2012). Estan en procés de negociació altres exposicions. 

Finalment, hi ha una transferencia de l' Ajuntament de Barcelona com s'ha esmentat en 

el primer paragraf, destinada a cobrir el finan~ament de part de la despesa corrent 

(750.000 euros que representa un 8,66% del pressupost). 
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CAPíTOL 1 

La despesa de personal pel Museu esta pressupostada en 1.739.643,00 euros. 

L'increment del 24,26% respecte de I'exercici 2014 ve donat per les incorporacions 

realitzades durant I'any 2014 i les incorporacions que es realitzaran durant el 2015. 

El total de places que conformen la plantilla del museu és de 41, aprovades en sessió 

del Patronat de data 16 de desembre de 2013. La plantilla del Museu Picasso a 1 de 

gener de 2014, quan iniciava la seva activitat, era de 26 places, tal i com consta al 

quadre de la plantilla del museu de l' Annex de Personal. A 31 de de desembre de 2014 

el nombre de places ocupades sera de 29, havent-se produ'it 6 incorporacions i 3 

baixes de personal durant I'any. 

De cara a 2015 es preveuen 8 incorporacions més, quedant la resta de places fins a 41 

pendents de revisar i d'incorporar més endavant. Un nombre important d'aquestes 

incorporacions són conseqüencia de la regularització de lIocs de treball ocupats 

actualment per personal extern i que són essencials per al funcionament operatiu del 

museu. 

Les incorporacions necessaries a realitzar durant I'exercici 2015 són: 

• Cap de Continguts Digitals 

• Responsable de Comunicació i Premsa 

• Responsable de Recursos Humans 

• Responsable de Sistemes d'lnformació 

• Coordinador Arxiu i Gestió Documental 

• Tecnic Laboratori Controllmatge Digital 

• Suport Tecnic de Xarxes 

• Tecnic de Registre 

Tant el lIoc de treball de IICoordinador Arxiu i Gestió Documental" com el de IITecnic 

Laboratori Control Imatge Digital" es troben actualment en procés de selecció i esta 

prevista la seva incorporació amb data 1 de gener de 2015. 
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La resta de places pendents de revisar i d'incorporar, en tot cas a I'exercici 2016, 

afecten als I/ocs de trebal/ de Manipulador d'obres d'art, Auxiliar administratiu de 

registre, Coordinador/a d'exposicions i Auxiliar de Biblioteca. 

El pressupost assignat al Capítol 1 Despeses de Personal preveu els efectius a 

31/12/2014 (29 places) i el cost de les vuit incorporacions esmentades durant I'any 

2015. 

Cal significar que el cost de despeses de personal no té cap increment salarial respecte 

I'any 2014. 

CAPíTOL2 

Administració 

Les despeses d'administració fan referencia a les despeses d'estructura necessaries per 

al funcionament operatiu del museu: consums, despeses d'arrendaments, 

subministraments i adquisicions de materials, serveis diversos d'assessorament, dietes 

i transports, pagament d'impostos i taxes, entre d'altres. S'han ajustat i definít d'acord 

amb les necessitats reals del museu, i tenint en compte I'execució de les mateixes 

durant I'exercici 2014. 

Els consums ine/ouen les des peses en aigua per un import d'll.OOO euros, energia 

electrica per 425.000 euros, i telefonia per 2.500 euros. En un esfor!; per reduir els 

consums d'energia electrica i aigua, I'inici del canvi de noves maquinaries d'aire 

condicionat i els treballs de mil/ora al sistema comportaran un descens de la despesa 

en els consums esmentats. 

Pels serveis jurídics, fiscals i comptables, la gestió económica de la nómina i I'auditoria 

financera, així com altres tipus d'assessorament i treballs de consultoria que es puguin 

necessitar per a la gestió diaria i operativa del museu, es preveu una despesa de 

81.043,04 euros. 
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També, a banda, per altres serveis com el servei de prevenció de riscos laborals, 

I'asseguranc;:a de responsabilitat civil i patrimonial, despeses de notaria així com altres 

serveis necessaris per a la gestió del museu es preveu la quantitat de 82.000 euros. 

S'inclouen també com a despeses d' Administració les despeses derivades de dietes, 

allotjaments i transports del personal del museu que, per motiu de la seva feina, hagin 

de desplac;:ar-se a altres indrets. 

Conservació preventiva i Restauració 

L'obligació principal del departament és vetllar per la bona conservació de les 

col·leccions d'art, els documents i els edificis. Treballem continuadament i a lIarg 

termini per corregir problemes de deteriorament presents a les peces sota la nostra 

responsabilitat. Per tant, moltes de les despeses d'aquest departament són les 

mateixes any rere any, ja que es continuen els treballs de neteja i restauració d'un 

número significatiu d'obres. El pressupost d'aquest any pel departament és de 57.470 

euros. 

Durant el primer trimestre intervindrem el maxim de pintures de la selecció feta el 

2014 per poder incloure al cataleg raonat unes obres conservades en millors 

condicions, així com unes imatges de més qualitat. 

Continuem un any més amb la següent fase del programa europeu MOLAB per I'estudi 

tecnic de 6 obres de la col·lecció amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona 

amb despeses per analítiques puntuals complementaries a I'estudi realitzat per 5.000 

euros. 

Per millorar la presentació de la coHecció, dins el pressupost d'aquest departament es 

troben 18.000 euros per a emmarcaments de la Col·lecció i per a la substitució de 

plexiglass per mirrogards (material no reflectant) de més qualitat per garantir una 

millor visió de I'obra i filtratge de la lIum (evita I'efecte mirall amb molts reflexos), un 

treball progressiu que es fa cada any; aquest any continuarem millorant les condicions 

de presentació de Les Menines. 

6 



CoHecció 

Amb la finalitat de mantenir uns bons nivells de conservació necessitem canviar les 

obres sobre paper exposades cada quadrimestre. Aprofitem aquests canvis per 

realitzar el reemplac;ament de les obres que viatgen en préstec a museus i que han de 

ser substituIdes per altres de la nostra col-lecció. D'aquest manera oferim una visita 

diferenciada tres vegades per any per als nostres visitants assidus i mai presentem 

murs buits amb notificacions d'obres que no hi són. Cada canvi s'estudia i renova el 

discurs de la presenta ció de la col·lecció. Per tant, el pressupost d'aquest any per al 

departament és de 31.300 euros. La despesa principal de 26.500 euros és pel personal 

de moviment d'obres, il-luminador i nova senyalística, quan sigui necessario 

Registre 

El treball de Registre és central a tot museu. Sota la seva responsabilitat esta el control 

de la ubicació de totes les obres de la col·lecció, siguin exposades, emmagatzemades o 

viatgin per mostres d'altres institucions arreu del món. La coordinació de tot moviment 

d'obra és clau, especialment al nostre museu, amb un ten;: de les obres exposades a les 

sales de la col-lecció canviant tres vegades I'any. 

La despesa per aquest departament és de 106.791,22 euros. Durant el 2015, 

continuem tenint en diposit dues obres de col ·lecciones privades amb una despesa per 

la seva asseguranc;a de 15.978,41 euros. La primera, en diposit fins el mes de maig és 

una obra de 1969, L'adolescent, inspirada en I'obra de Velázquez, que es presenta en 

dialeg amb Les Menines. La segona, en diposit durant tot I'any, El Taller de La Californie 

de 1956, s'exposa en context amb Els colomins a la sala 16. 

Producte d'un intercanvi amb el Museo del Prado tindrem des d'octubre un important 

retrat de El Greco. Les despeses d'aquest préstec, transport i asseguranc;a, són acarree 

del prestatario 

D'altra banda, continuem treballant amb I'objectiu de tenir tota la col-lecció 

digitalitzada, per aquest motiu s'han destinat 20.000 euros el 2015. 

El pressupost d'aquest departament també inclou 49.082,81 euros de despeses per a 

les tasques de personal extern que realitza tot el treball de manteniment de la 
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documentació digital i el moviment de les obres de la col·lecció, un treball laboriós i 

molt important per a la seguretat de la mateixa. 

Publicacions 

Una de les principals tasques del propers anys sera la renovació del cataleg de la 

col ·lecció. L'últim data de 1984. Ja hem publicat La Col·lecció del Museu Picasso. 

Ceramica, ara estem immersos en la producció del molt important cataleg de pintura 

amb 393 obres. També continuem treballant diverses coHeccions, les antologies 

picassianes, els lIibres per a nens i les publicacions que es presenten amb les 

exposicions. 

La despesa d'aquest any de 125.800 euros representa els treballs de producció de 

diverses publicacions, el més important és pel cataleg de pintura que arribara durant 

el primer trimestre de 2016. Hem programat un epistolari amb totes les cartes 

intercanviades entre Picasso i el germans Reventós que es presentara conjuntament 

amb l' exposició de la tardor. Continuem treballant l' Ant%gia picassiana de Jaume 

Sabartés i iniciarem el treballs de producció de l'Antologia picassiana de Brigitte Baer, 

també comen~arem la producció deis catalegs de I'exposició principal del 2016 i 2017. 

Les despeses conjuntes que assumirem durant el 2015 per totes aquestes publicacions 

es reparteixen de la següent manera: s'han destinat a drets d'autor 18.000 euros; a 

drets de reproducció d'obres, 9.700 euros; a traduccions, 31.100 euros; a disseny i 

maquetació, 24.900 euros i a impressió, 32.600 euros. 

També inclou la producció deis fulletons informatius sobre el museu, així com les 

activitats del Servei Educatiu amb unes despeses de 17.000 i 1.700 euros 

respectivament. Per a les diverses invitacions i notificacions que enviem durant I'any, 

3.900 euros. 
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Comunicació 

Per la difusió i divulgació deis diferents programes de I'any, el pressupost del 

departament és de 157.500 euros. la partida més important es destina a la compra i 

lIoguer d'espai publicitari a diferents mitjans de comunicació, radio, televisió, premsa 

escrita i on-line. Aquesta partida és de 122.000 euros, per drets d'autor 5.000 euros i, 

pel disseny i producció deis diversos elements, 26.000 euros. 

Centre de Recerca 

l'any 2014 ha estat crucial al Centre de Recerca ja que s'han rebut els continguts 

documentals de la donació de l'Editorial Gustavo Gili i de la compra de la CoHecció 

Gili-Torra. El proper any arribara la donació del Fons Brigitte Baer i I'adquisició del Fons 

lucien Clergue. Aquests ingressos molt importants en contingut i quantitat donen al 

departament una activitat molt intensa, a més del treball d'identificació, classificació, 

codificació, descripció i conservació de les col·leccions documentals histbriques del 

museu. Recordem que la creació de I'arxiu és recent, ja que els treballs continuats de 

posar en ordre i en funcionament els diversos continguts són una part significatiu de la 

feina diaria. 

S'han destinat 116.000 euros al departamento Els treballs de preservació deis fons, 

amb supervisió de la Cap de Conservació Preventiva, els realitza un professional extern 

per un període de temps determinat, i per un cost aproximat de 25.000,00 euros. Amb 

I'ingrés i I'increment de la col·lecció necessitem suport temporal professional extern 

per a les tasques abans descrites amb una despesa de 28.000 euros. 

Per al desenvolupament de projectes de recerca amb els diversos fons del Centre, hem 

pressupostat 25.000 euros. Tenim previst iniciar un projecte sobre el nostre fundador, 

Jaume Sabartés. Part deis continguts del Centre de Recerca contenen el seu arxiu, 

desconegut i al que voldríem donar la visibilitat necessaria mitjan~ant un estudi. 

Estudiar a Sabartés és, en gran mesura, estudiar a Picasso. 
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Una part necessaria del nostre treball és la digitalització deis continguts de I'arxiu amb 

I'objectiu de garantir la conservació deis documents originals i fer-Ios accessibles a 

través de la xarxa. La despesa és de 20.000 euros. 

10.000 euros es destinen a I'increment del fons de la Biblioteca del Museu. 

Manteniment 

L'alt nombre de visitants que té el museu produeix un elevat desgast de les 

instaHacions, tenint en compte, a més, que es tracta de cinc edificis histories deis 

segles tretze al quinze. Així i tot, el pressupost per aquest any és de 427.860,32 € que 

inclou el servei de manteniment per 215.000 euros gestionat per I'empresa Dalkia amb 

4 operaris. Hi ha una despesa important pel manteniment anual de diverses maquines 

com ascensors, plaques solars, equip electrogen, entre moltes altres, de 16.500 euros. 

La despesa per treballs de reparació i manteniment deis edificis, incloent els 

relacionats amb la producció d'exposicions, és de 66.522,65 euros. Per la instal·lació 

d'una centraleta telefonica, instaHació de presa de terra a la planta baixa, adequació 

de lIums d'emergencia i altres mesures correctives com a resultat de I'auditoria de 

seguretat realitzada el 2014, per 75.357,67 euros. 

Seguretat 

El treball del Departament de Seguretat demana una constant actualització, amb la 

revisió contínua de totes les eines i mecanismes de seguretat, siguin maquinaria o 

processos. Durant I'any 2014 hem encarregat una auditoria del nostre sistema de 

seguretat trobant-se deficiencies. La part més important de les millores correctives 

esta inclosa al pressupost de Manteniment. 

La principal partida del pressupost del departament de 1.580.602,61 euros esta 

destinada al servei de vigilants per 960.884,55 euros, 194.724,71 per auxiliars i 

6.091,14 euros per la recollida de valors. El servei de neteja, gestionat des del 

Departament de Seguretat, a carrec de I'empresa Expertus, té un cost de 352.596,12 
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euros. Els contractes anuals de serveis per manteniments d'extinció d'incendis 

videovigilimcia és de 20.045,70 euros. 

Per la part que correspon al departament com a mesures de millora del sistema, esta 

prevista I'adaptació a Norma Grau 3 deis senyals; I'adequació deis sistemes d'extinció 

automatica F200 i FE 13; I'adequació de difusors de I'extensió d'incendis; la millora del 

cablejat de la instal·lació contra incendis, I'adequació de polsadors d'alarma, les 

millores en cameres; la instal·lació d'amplificadors de senyals per a la Central de 

Seguretat del Museu, entre altres, per 25.914.06 euros. 

Gestió de públics 

Aquesta és la principal partida pressupostaria, 2.017.685 euros. L'empresa Magma 

Cultura percep 1.470.000,00 euros que inclou un increment per la possibilitat que 

obrim les sales d'exposicions fins les 21h30 durant Picasso/Dalí, Dalí/ Picasso. També 

hi ha despeses que tenen un retorn com el lIoguer d'audioguies i radioguies amb un 

cost de 510.485 euros i, per contrapartida, uns ingressos de 796.440 euros. 

Servei educatiu i Activitats 

El servei que oferim a persones de totes les edats, especialment als més joves, és clau 

dins la nostra responsabilitat com a entitat cultural líder de la ciutat. La previsió per 

aquest any 2014 és servir a 25.000 persones, moltes d'elles estudiants, la estimació pel 

proper any és la mateixa. Aquesta xifra no inclou les persones de totes les edats que 

participen a les nostres activitat educatives. 

Dins el departament, continuem realitzant ajustos per oferir un servei d'excel·lencia 

pero amb una millora de I'ús deis recursos humans. El pressupost d'aquest any del 

departament és de 155.119,09 euros per al Servei Educatiu i 86.469,31 euros per a 

Activitats. La principal partida és de 124.290,09 euros per al servei extern d'educadors 

a carrec de I'empresa Agora fins al juny i de I'empresa adjudicataria del concurs durant 

la resta de I'any. 

11 



Al gener organitzem el Seminari sobre el període blau, sobre cinc pintures amb un 

historial complicat, presentades pels seus investigadors de renom internacional, 

restauradors tots ells, de l' Art Institute, Chicago; Solomon R. Guggenheim Museum, 

Nova York; Phillips Collection i The National Gallery, les dues de Washington, i el 

Museu Picasso. La despesa pel seminari és de 10.496,50 euros. 

En homenatge al nostre fundador, el museu presenta per segon any la Conferencia 

magistral Jaume Sabartés que presenta el resultat d'estudis recents sobre I'obra de 

Picasso per les principals figures internacionals el primer dijous després de I'aniversari 

del museu, el 9 de mar~. Picasso i I'abstracció és el títol de la conferencia que anira a 

carrec d'Yves-Alain Bois. Posteriorment, el text sera publicat digitalment pel Museu. La 

despesa total és de 8.079,96 euros. El Dr. Bois, historiador d'art frances, esta 

considerat com un deis experts d'art modern més importants del món, és professor 

d'historia de I'art al Institute for Advanced Study a la School of Historical Studies, Princeton 

University. 

Entre les coJ.laboracions, aquest any oferim Els dijous parlem de ... que és un projecte 

amb estudiants universitaris que presenten a sales el resultat d'una recerca sobre una 

obra del museu. Per segon any, es treballa també amb els alumnes del Departament 

de Composició del Conservatori del Liceu en Lectures sonores de la Col·lecció, un 

projecte de formació entorn a Picasso que culmina amb la presentació dins les sales 

del museu de composicions musicals inspirades en obres del museu. La despesa pels 

dos projectes es de 1.167,65 euros. Altres col·laboracions d'aquest any per 6.497,70 

euros inclouen el Taller de mascares per a nens amb cancer a I'Hospital de Sant Joan 

de Déu; el Festival Barri Brossa i la Festa Major de la Ribera. 

El Club de Lectura; el Taller de memoria per a la gent gran del barri; els tallers d'estiu i 

de nadal; els cursos per a mestres i col·laboracions diverses amb les universitats son 

altres programes pel any. La despesa és de 10.054,10 euros. 

Les Beques de transport continuen sent una partida que no es pot reduir per la seva 

demanda i necessitat. Amb 10.890 euros possibilitem el transport d'escoles de 

Barcelona i Catalunya al museu. 
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Una proposta consolidada és el Big Draw. La Festa del Dibuix que el proper any 

celebrara la sisena edició. És també la carrega més important per a Activitats, 

44.997,25 euros. L'any 2014 hem tingut la participació de més de 11.000 barcelonins, 

nens i adults, que han participat en 24 tallers a 14 institucions del Barri. 

Exposicions 

Les exposicions són una part important de la nostra programació anual. La 

programació del proper any incloura una gran mostra i 4 presentacions de menor 

despesa que posaran I'accent en la col·lecció del Museu i la relació de Picasso amb 

Barcelona. El pressupost total per a les exposicions és de 653.715,58 euros. 

Picasso-DaIí/Dalí-Picasso, coprodu'ida amb el Dalí Museum de Sto Petersburgh i amb la 

col·laboració de la Fundació Gala i Salvador Dalí de Figueres, inclou un total de 78 

obres de Picasso i Dalí amb préstecs d'Europa i els Estats Units. El pressupost és de 

623.010,59 euros. La despesa principal de 306.254,08 euros és per al transporto 

Picasso i els Reventós, és el punt de partida per al diposit al Centre de Recerca del 

museu de 7 cartes iI·lustrades de Picasso de la família Reventós. La mostra estudia la 

relació entre Picasso i els seus amics Reventós, i a través d'ells amb la ciutat de 

Barcelona. El pressupost és de 18.119,49 euros que inclou el transport del préstec de 

col·leccions a Barcelona i del Musée Picasso, París. 

La petita mostra La passió greguiana de Picasso, posa I'accent sobre la nostra 

Col·lecció. Es presenta un importat retrat d'home de El Greco amb 30 obres grequianes 

de Picasso propietat del Museu. Producte d'un intercanvi amb el Museo del Prado, les 

despeses del transport i I'asseguranl;a de El Greco aniran al seu carrec, possibilitant per 

tant tenir una despesa total per la producció de 3.656,96 euros. 

Els futurs projectes expositius tindran la despesa propia del seu procés d'estudi i 

organització. Per a 2016, Cubisme durant la guerra a París, amb 28.999 euros de 

pressupost; per a 2017 Els retrats de Picasso, amb 16.500 euros; L'estela de Picasso; 

art contemporani, per a 2018 amb 9.000 euros; Picasso i Llatinoamerica, prevista per a 
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2019 amb 18.000 euros; les principals despeses són pels honoraris deis comissaris i els 

viatges de petició d'obres. 

CAPíTOL 6 

INVERSIONS 

Per a I'any 2015 hi ha una partida per continuar I'increment deis fons patrimonials del 

museu. Continuem el procés d'adquisició de la Col·lecció Gili-Torra, iniciem el 

pagament del Fons lucien Clergue, així com el dibuix del Sr. Suriñach, amic de Picasso, 

propietat del seu nét. Dos elements fonamentals dins les inversions de I'any són els 

destinats al molt important nou sistema tecnologic propi, així com les inversions que 

I'auditoria de seguretat ens demana. 

Als mesos de desembre 2014 i gener 2015 estem treballant amb I'auditoria informatica 

estudiant les nostres necessitats per al futur del museu. Hem pressupostat 100.000 

euros per a I'inici i consecució del nou sistema informatic i digital autonom. 

Per solucionar les deficiE!ncies trobades a I'auditoria de seguretat, la part que Ii 

correspon a inversions és de 22.682,94 euros. 

Per I'increment del patrimoni del museu, sigui artístic o documental, hem pressupostat 

381.084,16 euros: 240.000 euros per al segon pagament del Fons Gili-Torra; 

131.084,16 per al primer pagament del Fons lucien Clergue i 10.000 euros per al 

primer pagament del dibuix Suriñach. 
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