
 
 
 
 
 
 

 

Visitants 2019 
 

Nombre de visitants en l’exercici discriminant el tipus d’entrada: 

 

Visitants segons tipus d'entrada Persona física que accedeix al recinte de l'equipament per fer ús de la seva oferta, ja sigui de les exposicions (tant les de producció pròpia com 

aliena) i/o les activitats pròpies (organitzades per l'equipament) i/o els serveis museístics (arxiu, biblioteca, magatzem, etc.) 

Tipus d'entrada Nombre visitants 

General Individual. Accés al centre amb tarifa de pagament sense reduccions ni descomptes. 623 

Reduïda individual. Accés al centre amb qualsevol tarifa de descompte. 871 

Gratuïta individual. Accés al centre gratuïtament per concórrer alguna característica en el 

visitant (p.ex. nens, aturats, etc.).  
2.882 

Reduïda grup escolar. Accés de pagament amb descompte per grups vinculats a l’ensenyament 

(s’inclou batxillerat). 
78 

Gratuïta grup escolar. Accés gratuït al museu per a grups escolars. Si el museu és gratuït, els 

visitants en grup escolar s'inclouran en aquesta categoria. (s’inclou batxillerat). 
4.400 

Reduïda grup no escolar Accés de pagament amb descompte per grups no vinculats a 

l’ensenyament. 
909 

Gratuïta grup no escolar Accés gratuït al museu per a grups no escolars. Si el museu és 

gratuït, els visitants en grup no escolar s'inclouran en aquesta categoria. 
711 



 
 
 
 
 
Accés Universal Accés al centre gratuïtament quan no s’apliquen les tarifes de pagament en dies 

assenyalats (també els dies de portes obertes setmanals o mensuals) 
2.625 

Persones que fan ús de serveis museístics Arxiu, biblioteca, magatzem, etc. (només 

visitants presencials) 
225 

Total 13.324 

 

 

Esdeveniments i exposicions temporals amb el nombre de visitants amb accés universal: 

Visitants accés universal El total d'aquest apartat ha de coincidir amb el nombre de visitants d'Accés Universal de la fila 12 

Dia   Nombre visitants 

Nit dels Museus 1.457 

Dia Internacional dels Museus 83 

Jornades Europees del Patrimoni   

Dia de gratuïtat mensual o setmanal 361 

Festa Major Local 292 

Altres (escriviu a les files per sota d'aquesta)   

11 setembre 72 

21.09 Obert Centre històric 32 

22.09 Obert Centre històric 39 

01.11 Embarrilada. Fira del la Cervesa Artesana 289 



 
 
 
 
 

    

Total 2.625 

 

 

Exposicions amb el nombre d’usos: 

Usos per exposició permanent. Nombre total de visites a les exposicions així considerades per l’equip director. En els jaciments i monuments, les pròpies restes arqueològiques 

o la pròpia obra arquitectònica es consideraran l’exposició permanent a efectes de comptar els usos. 

Títol exposició Nombre usos 

Entrada exposició permanent 10.491 

 

Visites per exposició temporal No s’inclouen: 1) Mostres: exposicions situades en un lloc de pas sense control d’accés. 2) Exposicions itinerants promogudes pel centre: 

exposicions organitzades pel centre que circulen per altres centres del territori. 

Títol exposició Data inici 
 (dd-mm-aa) 

Data final 
(dd-mm-aa) 

Dies oberta Tipus de producció (Marcar 
amb un 1 el que 
correspongui) 

N usos 

Pròpia Aliena Coproduïda 

Imatges per creure 22-1-19 28-4-19       1 1.294 

Mostra Espai 0: El retaule Gòtic de Capella 16.07.2019 29.09.2019   1     20 

Mostra Espai 0: Retorn a la Bellesa 09.10.2019 01.11.2019     1   106 

Mostra Espai 0: La tercera catedral  19.12.2019 encara vigent   1     23 



 
 
 
 
 
Se'n parlave i n'hi havie 04.12.2019 encara vigent       1 463 

Total     0 2 1 2 1.906 

 

 

 

 

Usos per activitats i per serveis museístics: cadascuna de les utilitzacions a les activitats i als serveis museístics dutes a terme pels 

visitants durant la seva estada a l'equipament. 

 

 

 

Usos per activitats pròpies (Suma de totes les participacions dels visitants en les activitats organitzades pel propi equipament) 

  N activitats 
(nombre d'activitats 

organitzades pel propi 
equipament) 

N sessions 
(nombre de 

vegades que 
es repeteix 
una mateixa 

activitat 
organitzada 

pel propi 
equipament) 

Total usos 
(nombre de 

participacions 
dels visitants a 

activitats 
organitzades pel 

propi 
equipament) 

Activitats per a públic escolar 25 176 4.788 



 
 
 
 
 
Activitats per a públic especialitzat 12 21 627 

Activitats per a públic familiar 6 13 895 

Activitats per a públic general 13 63 1.435 

Total 56 273 7.745 
     

Usos per activitats alienes (Suma de totes les participacions  en les activitats promogudes per altres organitzacions i que es porten a terme a les 
instal·lacions de l'equipament, mitjançant cessió o lloguer) 

  N activitats 
(nombre d'activitats 

organitzades per altres 
organitzacions) 

N sessions 
(nombre de 

vegades que 
es repeteix 
una mateixa 

activitat 
organitzada 
per altres 

organitzacions) 

Total usos 
(N total de 

participacions 
dels visitants a 

activitats 
promogudes per 
organitzacions  

per altres 
organitzacions) 

Cessió Ús gratuït d’un espai de les instal·lacions per part d’una entitat o organització 
diferent a la que gestiona i dirigeix el museu 

15 15 2.162 

Lloguer Ús de pagament d’un espai de les instal·lacions per part d'una entitat o 
organització diferent a la que gestiona i dirigeix el museu 

1 1 55 

Total 16 16 2.217 

 

 

Visitants virtuals: web exclusiu 



 
 
 
 
 
Url de la pàgina web principal http://museudelleida.cat/ 

  Nombre 

Sessions 19.641 

Usuaris  15.470 

Nombre de pàgines visualitzades  55.768 

Pàgines/sessió  2,84 

Durada mitjana de la sessió temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web 123 segons 

Percentatge de rebot % d’usuaris que han entrat a la pàgina web y han sortit sense passar de la primera pàgina 55,85% 

 

 


