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1. INTRODUCCIÓ 

 

El patrimoni històric d’un país té diferents significats: un primer cultural, en tant que 
representa l’expressió de la comprensió del món per part d’una societat; i un 
d’històric, en tant que és una mostra viva del passat i representa l’herència d’un país. 
Però, quin valor econòmic té aquest patrimoni? I quin esforç fa cada societat per 
mantenir-lo? Aquestes preguntes són les que es fan i intenten respondre Alonso, 
Martín i Sanz en els dos documents que se sintetitzen en aquest text. 

Juan Alonso Hierro i Marcos Sanz van realitzar una primera aproximació el 1998 en 
el document “El patrimonio histórico de España desde una perspectiva económica”. 
La voluntat d’aquest document era calcular l’esforç que realitzava la societat 
espanyola en la conservació i rehabilitació del seu patrimoni històric, però els 
problemes metodològics trobats i la manca de comparació temporal situen aquest 
estudi com un treball exploratori sobre la viabilitat d’aconseguir aquest objectiu. 

El 2001, Juan Alonso Hierro i Juan Martín reprenen el treball fet en la recerca 
anterior per observar l’evolució de les dades. D’aquest treball es va editar el 
document “Preservación del patrimonio histórico de España. Análisis desde una 
perspectiva económica”. En aquesta continuació, els autors presenten les dades 
obtingudes per al 2001 i en comparen els resultats amb els obtinguts el 1998, tant 
per al sector públic com per al sector privat. En alguns casos, la metodologia no ha 
experimentat cap millora si bé s’ha tingut un major i millor accés a les dades 
requerides. 

Però els autors fan un pas endavant en aquesta edició amb la presentació de dues 
comparatives més. En primer lloc, presenten una petita exploració dels casos 
francès, italià i portuguès, introduint així la comparació internacional. En segon lloc, 
realitzen l’Índex de Turisme Cultural per intentar estimar l’impacte de la inversió en la 
preservació del patrimoni històric sobre el PIB i a l’ocupació estatal a que donen lloc 
aquestes activitats. Les noves aportacions metodològiques presents en aquestes 
són rellevants com a intents de mesurar amb més precisió el valor del patrimoni 
històric d’un país. 
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2. APUNTS METODOLÒGICS 
 
Aquests dos documents constitueixen el primer estudi sistemàtic sobre la despesa 
de la societat espanyola en conservació i restauració i rehabilitació del patrimoni 
històric, i els investigadors reconeixen que s’han trobat amb moltes dificultats per 
aconseguir fiabilitat en els càlculs. Els problemes són bàsicament conseqüència de 
la heterogeneïtat o inexistència de les fonts, però també són de caire conceptual. 

 

2.1. El concepte de patrimoni històric 

Els autors utilitzen la definició que apareix a la llei del Patrimoni Històric Espanyol. 
Aquesta llei estableix que “integren el Patrimoni Històric Espanyol els immobles  
i objectes mobles d’interès artístic, històric, paleontològic, etnogràfic, científic  
o tècnic. També formen part del mateix el patrimoni documental i bibliogràfic, els 
jaciments i zones arqueològiques, així com els paratges naturals, jardins i parcs, que 
tinguin valor artístic, històric o antropològic”. 1 

En base a la Declaració d’Hèlsinki2, els autors amplien el concepte de patrimoni 
cultural als paisatges culturals i al patrimoni intangible. D’aquesta forma incorporen 
una visió dinàmica i una perspectiva econòmica al concepte. Sota aquest paraigües, 
el patrimoni històric és una manifestació viva de la cultura i es proclama l’existència 
d’un element comú als béns que formen part del patrimoni històric: com a béns 
culturals són també béns econòmics. 

Amb aquesta concepció del patrimoni històric, l’estudi pot prendre una doble 
perspectiva per aconseguir el seu objectiu: 

1. Valorar el patrimoni històric com a fons o “stock”. L’objectiu d’aquesta 
perspectiva seria l’establiment d’un cens o inventari del patrimoni i la seva 
valoració. Aquest inventari permetria jerarquitzar les prioritats en la 
conservació dels béns i optimitzar els recursos disponibles per a aquesta 
activitat. 

2. Valorar el patrimoni històric amb l’anàlisi dels fluxos financers. 
Mitjançant l’estudi de la despesa i/o la inversió en conservació, restauració  
i rehabilitació del patrimoni es podria calcular l’esforç realitzat per la societat 
espanyola en la seva preservació, tant del sector públic com del sector privat. 

Els autors prenen la segona perspectiva per aconseguir l’objectiu central de l’estudi: 
quantificar l’esforç de la societat espanyola en la preservació del seu patrimoni 

                                                 
1 Article 1.2 del títol preliminar de la Llei 16/1985 de 25 de juny del “Patrimonio Histórico Español”. 
2 La Declaració d’Hèlsinki va ser un dels resultats de la Conferència de Ministres de la Unió Europea de 1996. 
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històric, tenint en consideració dos grans àmbits d’actuació, el sector públic i el 
sector privat. 
 

2.2. Els criteris de càlcul i les fonts utilitzades 

L’heterogeneïtat de fonts afecta tant al sector públic com al sector privat però la 
investigació ha intentat recórrer sempre a dades oficials al nivell màxim de 
desagregació.  
 

•••    Càlcul de la despesa pública 

S’ha de considerar el triple nivell administratiu existent: l’administració central de 
l’estat, l’administració autonòmica i l’administració local, amb la necessària doble 
consolidació pressupostària de les transferències: a cada nivell i entre 
administracions. És per això que han utilitzat els pressupostos generals com a font 
d’informació bàsica per procedir a la seva consolidació posterior. Les fonts 
utilitzades per cada agent de la despesa del sector públic són: 

• Unió Europea. El càlcul de l’aportació de la Unió Europea només s’ha fet en 
l’estudi sobre l’any 2001, utilitzant el programa Cultura 2000 de la UE i les 
aportacions a través dels fons FEDER i FEOGA-Orientació. 

• Administració estatal. La font d’informació bàsica han estat els 
Pressupostos Generals de l’Estat. Concretament, s’han utilitzat les 
classificacions per programes, la orgànica i els annexos corresponents a les 
inversions reals i la programació plurianual3. Paral·lelament s’han utilitzat 
fonts més concretes per aconseguir una millor aproximació al valor real.  

• Administració autonòmica. S’han utilitzat els pressupostos de cada 
Comunitat Autònoma, en la seva classificació per programes i en els annexes 
d’inversions reals i transferències. No s’han pogut fer càlculs agregats per 
l’heterogeneïtat observada entre diferents comunitats autònomes. 

• Corporacions locals. Donat que els pressupostos de les corporacions locals 
no es troben desglossats per programes, la recerca s’ha fet a partir d’un 
mostreig als ajuntaments de més de 20.000 habitants i a totes les diputacions 
provincials on se’ls preguntava sobre la despesa pressupostada en 
conservació del patrimoni històric. Es tracta d’una estimació estadística que 
ha estat extrapolada per poder calcular el valor total aportat per les 
corporacions locals. 

 

                                                 
3 En els càlculs de l’any 2001 es va aplicar una proporció dels programes per ajustar-los al caràcter anual. 
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•••    Càlcul de la despesa del sector privat 

Els autors han tingut en compte tres agents: les aportacions particulars provinents 
de les economies domèstiques, les aportacions de l’església i les aportacions de les 
fundacions. En aquest sector també es troba una gran heterogeneïtat en les fonts 
utilitzades i els autors no consideren els resultats d’aquest sector com a mínimament 
solvents com per comparar-los amb altres: 

• Particulars. S’ha estimat el valor a partir de la “Memoria de Beneficios 
Fiscales” dels Pressupostos Generals de l’Estat. En aquest document es pren 
com a referència la deducció per despesa en conservació, reparació, 
restauració, difusió i exposició dels Béns d’Interès Cultural en l’IRPF. 

• Església. El càlcul de la despesa en patrimoni històric fet per l’església s’ha 
fet a partir d’una enquesta a les 67 diòcesis existents a Espanya, en què es 
demana tant la despesa efectivament realitzada com la despesa afrontada 
per l’església sense tenir en compte les transferències de l’Estat. 

• Fundacions. S’han tingut en compte les dades de la memòria anual 
d’activitats de les fundacions privades més rellevants segons els experts. Els 
autors adverteixen que les dades són més una indicació que una estimació. 

 

•••    Índex de Turisme Cultural (ITC) 

S’ha utilitzat un sistema indirecte basat en una enquesta. Els autors segueixen el 
següent mètode: 

• La font utilitzada és l’estadística “Moviments Turístics dels Espanyols” 
(Familitur), enquesta realitzada per l’Institut d’Estudis Turístics. 

• Dels viatges realitzats pels espanyols el 2001, s’han seleccionat aquells de 
turisme domèstic dels residents a l’Estat espanyol i amb una comunitat 
autònoma de destí. 

• En segon lloc, s’han seleccionat els viatges turístics que indiquen com a 
motiu d’aquest el turisme cultural (dins el capítol “Oci/Recreació/Vacances”). 

• Finalment, es calcula el pes relatiu del turisme cultural sobre el conjunt de 
viatges turístics. Aquests pes dóna una ràtio entre el turisme cultural i el 
turisme total. 

•••    Dades comparatives a nivell internacional 

Les dades presentades estan limitades al nivell de l’Administració Central de l’Estat. 
Per tant, no es pot comparar ni el valor total ni el del sector privat. Els autors 
indiquen limitacions que fan que la recerca perdi valor comparatiu a causa de: 
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•••    La dificultat d’accés a les fonts d’informació. 

•••    L’heterogeneïtat de les dades obtingudes, com a conseqüència de les 
especificitats de cada estructura administrativa. 
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3. LA DESPESA EN PATRIMONI HISTÒRIC DE LA SOCIETAT 
ESPANYOLA. 1998-2001 
 

Gràfic 1. Despesa en Patrimoni Històric, per sectors i subsectors. 1998 i 2001. 
En milions d’€ 
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Les dades generals indiquen la Despesa en Patrimoni Històric (d’ara en endavant, 
DPH) de la societat espanyola va ser de 1.747 milions d’euros, uns 450 milions 
d’euros més que el 1998. Aquesta diferència suposa un creixement del 34,5% si bé 
el creixement de les aportacions del sector privat es situa per sobre del 60%. Cal 
indicar que, si bé tots els agents econòmics realitzen una despesa major, el 
creixement de les aportacions de l’Administració Central de l’Estat i les fundacions 
és especialment remarcable. 
 

Taula 1. DPH a Espanya. 1998 i 2001                                                En milers d’€ 

 1998 % 2001 %

Administració central 456.817,28 35,16 642.052,56 36,74
Comunitats Autònomes 400.613,59 30,83 482.291,85 27,60
Corporacions locals 307.892,49 23,69 401.715,47 22,99

Diputacions 77.302,18 5,95 116.149,73 6,65
Ajuntaments 230.590,31 17,75 285.565,74 16,34

Total sector públic 1.165.323,36 89,68 1.526.059,88 87,33

Església Catòlica 91.980,71 7,08 119.772,81 6,85
Particulars 8.173,76 0,63 14.290,00 0,82
Fundacions 33.935,55 2,61 87.272,03 4,99
Total sector privat 134.090,02 10,32 221.334,84 12,67

TOTAL 1.299.413,38 100 1.747.394,72 100
 
En termes generals la DPH es caracteritza per un important pes del sector públic  
i una petita presència del sector privat. Cal tenir presents, però, les limitacions 
trobades a l’hora de calcular la DPH del sector privat. Si es té en compte que 
l’estimació d’aquest sector és una xifra “de mínims”, s’ha d’interpretar que la 
participació d’aquest sector és com a mínim del 10,32% el 1998 i del 12,67% el 
2001. Ara bé, amb les dades disponibles, resulta indiscutible que la despesa pública 
és fonamental per a la conservació i rehabilitació del patrimoni històric. 
 

Gràfic 2. Distribució de la Despesa en Patrimoni Històric, per sectors. 1998  
i 2001. En % 
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De forma més concreta es pot constatar que dins de la preponderància del sector 
públic, hi destaca el paper protagonista de l’Administració Central de l’Estat, que fins 
i tot es reforça el 2001 per la reducció relativa de la contribució financera de les 
comunitats autònomes i l’estancament de les corporacions locals. Tot i això, com es 
pot observar en els quadres de la pàgina següent, la conclusió principal a extreure 
de la comparació temporal de les dades és la consolidació de l’esforç financer del 
sector públic en la DPH. Aquesta afirmació és vàlida tant pel que fa a la DPH sobre 
el PIB (increment en un 0,02%), com per la DPH sobre la despesa pública total 
(creixement d’un 0,06%) o la DPH per càpita (que passa de 28,99 euros a 36,48 
euros). 
 

Quadre 2. DPH sobre PIB, DPH sobre despesa pública total i DPH per càpita. 
1998 i 2001 
  
 DPH/PIB (%) DPH/DP (%) DPH/càpita (€)
 1998 2001 1998 2001 1998 2001
   
Administració central 0,09 0,10 0,21 0,25 11,37 15,34
Comunitats Autònomes 0,08 0,07 0,18 0,19 9,96 11,53
Corporacions locals 0,05 0,06 0,14 0,15 7,66 9,61

Diputacions 0,01 0,02 0,04 0,04 1,93 2,78
Ajuntaments 0,04 0,04 0,10 0,11 5,73 6,83

Total sector públic 0,22 0,23 0,53 0,59 28,99 36,48
    
Església Catòlica 0,02 0,02 - - 2,32 2,86
Particulars 0,00 0,00 - - 0,21 0,34
Fundacions 0,00 0,01 - - 0,86 2,09
Total sector privat 0,02 0,03 - - 3,38 5,29
    
TOTAL 0,24 0,26 - - 32,37 41,77

 

Respecte el sector privat, els autors conclouen que els problemes metodològics fan 
irrellevant la comparació per un i altre període i es remeten a les conclusions de 
l’edició de 1998: 

“(...) les fonts d’informació disponible i els recursos utilitzats (...) no permeten avançar una 
valoració econòmica solvent, com sí s’ha fet en el cas de les administracions públiques, 
de l’esforç dut a terme pel sector privat (...). No obstant, les apreciacions  
i consideracions que s’han anat manifestant (...) sí permeten pensar que les magnituds 
indicades s’ajusten a estrictes criteris de mínims i que, per tant, l’esforç privat ha de 
superar, com a mínim, els 22.000 milions de pessetes (565 pessetes per càpita) [134 
milions d’euros i 3,38 euros], sense que es pugui apreciar més en aquesta investigació”.4

                                                 
4 Alonso, J. i Sanz, M. (2000), pàgina 45.  
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4. LA DESPESA PÚBLICA EN PATRIMONI HISTÒRIC A ESPANYA 

 
El sector públic és el principal finançador de la despesa en patrimoni històric (en 
endavant DPH) a Espanya. Dins aquest sector cal incloure-hi diferents institucions: 
les aportacions de la Unió Europea a través dels Fons FEDER i FEOGA-O; 
l’Administració Central de l’Estat incloent-hi totes les entitats dependents  
o finançades per aquesta; les comunitats autònomes; i les corporacions locals. 
D’entre totes aquestes, destaquen especialment les aportacions de l’Estat i de les 
comunitats autònomes, tal i com es pot observar en els gràfics següents sobre la 
distribució de la DPH a Espanya pels anys 1998 i 2001. 

 
Gràfic 3. Despesa consolidada en patrimoni històric de les administracions 
públiques. 1998 i 2001. En % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribució de la DPH no ha patit gaires canvis en aquests tres anys, si bé 
l’Administració Central ha augmentat lleugerament la seva participació en la mateixa 
mesura que les comunitats autònomes l’han reduït. Per la seva part, les 
corporacions locals han mantingut el seu esforç monetari sobre el total, d’un 26,42% 
el 1998 i un 26,32% el 2001, tot i que amb una petita redistribució de forces: les 
diputacions aporten un 1% més que el 1998 en detriment de les aportacions dels 
ajuntaments. 
 
4.1. Els fons FEDER i FEOGA-Orientació de la Unió Europea i el 
Programa “Cultura 2000” 

Tot i que la Unió Europea no actua com a entitat executora de projectes és evident 
que ha invertit importants quantitats de diners en els països receptors de fons 
comunitaris. Aquest és el cas d’Espanya, que ha vist com els diferents nivells 
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administratius de l’Estat portaven a terme projecte importants gràcies a aquesta font 
de finançament. Aquesta condició d’entitat finançadora dilueix el paper de la UE en 
la DPH a l’estat però no per això pot ser exclosa de l’anàlisi. 

La UE ha participat en projectes de conservació del patrimoni històric a través de 
diverses iniciatives comunitàries: els fons FEDER i FEOGA-O, el Fons Social 
Europeu, el Programa-Marc “Cultura 2000” i el Programa “Rafael”. Aquest programa 
estava directament orientat al foment de la cultura als països membres de la Unió  
i dedicava el 34% de les seves ajudes a la conservació i revalorització del patrimoni 
cultural europeu. Tot i això, la majoria de les ajudes rebudes de la comunitat europea 
provenen de les altres dues iniciatives. No es tracta de fons directament relacionats 
amb la promoció cultural, però no es pot negar que serveixen per finançar projectes 
amb alguna dimensió cultural. 

Durant l’any 2001, els fons estructurals van aportar uns 108 milions d’euros, repartits 
aproximadament a parts iguals per cada fons5 i una aportació molt petita del 
programa “Cultura 2000”. Com es pot observar en el quadre que segueix, 
l’Administració Central va rebre el 2001 quasi dues terceres parts dels fons FEDER  
i més de la meitat es concentren en l’entitat Gerència d’Infraestructures  
i Equipaments dependent del llavors Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Del terç 
dels fons gestionat per les comunitats autònomes, destaca el fet que la comunitat de 
Castella-Lleó en va rebre més de 5 milions i mig d’euros equivalents a una desena 
part del total dels fons FEDER. Per la seva part, les corporacions locals van disposar 
de menys del 10% dels fons. 
 

Gràfic 4. Distribució dels fons europeus a Espanya. 2001. En % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Queden excloses aquí les transferències del Fons Social Europeu per a les escoles taller perquè no es disposa 
de dades. 

Fons FEDER 
51,7%
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48,2 %

Cultura 2000 
0,1%
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Taula 3. Distribució entre administracions de la DPH finançada amb fons 
FEDER. 2001 

Administració € % sobre 
el total 

% sobre nivell 
administratiu

I. Administració central de l'Estat 
Gerencia d'infraestructures i equipament 30.121.673,15 53,70 90,08
Turespaña. Institut de Turisme d'Espanya 1.838.085,00 3,28 5,50
Consell d'administració del Patrimoni Nacional 1.479.091,86 2,64 4,42
   Total I 33.438.850,01 59,61 100

II. Comunitats Autònomes 
Castella i Lleó 5.661.760,57 10,09 32,77
Galícia 2.367.736,14 4,22 13,70
Madrid 2.058.660,72 3,67 11,91
Andalusia 1.956.337,14 3,49 11,32
Cantàbria 1.353.378,28 2,41 7,83
Aragó 1.038.456,72 1,85 6,01
Asturies 958.879,14 1,71 5,55
Extremadura 826.154,57 1,47 4,78
Illes Canaries 561.371,29 1,00 3,25
Melilla 282.321,28 0,50 1,63

Catalunya 213.788,57 0,38 1,24

   Total II 17.278.844,43 30,80 100

III. Corporacions locals (per províncies o CC.AA.) 
Valladolid 1.702.571,14 3,04 31,65

Catalunya 1.216.620,14 2,17 22,62

Granada 411.525,00 0,73 7,65
Ciudad Real 282.742,86 0,50 5,26
Saragossa 267.521,43 0,48 4,97
Àlaba 256.718,00 0,46 4,77
Asturies 237.749,86 0,42 4,42
Cadis 221.836,00 0,40 4,12
Madrid 206.280,43 0,37 3,83
Osca 125.664,14 0,22 2,34
Guipúscoa 114.428,57 0,20 2,13
Terol 104.919,72 0,19 1,95
Biscaia 85.859,14 0,15 1,60
La Corunya 83.197,29 0,15 1,55
Sevilla 50.111,57 0,09 0,93
València 11.480,71 0,02 0,21
   Total III 5.379.226,00 9,59 100
  
TOTAL Fons FEDER 56.096.920,43 100 -

Total Catalunya 1.241.622,00 2,21 -
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Els fons FEOGA-O financen actuacions compreses dins els programes LEADER  
i PRODER. En aquest cas no s’observa la mateixa distribució donat que no es 
disposava d’informació desglossada per nivells administratius: només ha estat 
possible analitzar la distribució per comunitats autònomes. En aquesta ocasió també 
cal destacar el cas de Castella i Lleó, que acumulava una quarta part dels fons 
FEOGA, seguida d’Andalusia amb el 16,6% i de Castella-La Manxa i el País 
Valencià amb el 12,2% cadascuna. 

 

Taula 4. Distribució territorial de la DPH finançada amb fons FEOGA. 2001 
   

Acció € % sobre total

  
Castella i Lleó 12.790.544,53 24,46
Andalusia 8.691.361,53 16,62
Castella-La Manxa 6.379.254,87 12,20
País Valencià 6.368.438,45 12,18
Galícia 6.188.163,33 11,83
Extremadura 2.813.021,59 5,38
Cantàbria 1.847.054,54 3,53
Illes Canàries 1.620.783,67 3,10
Asturies 1.271.210,74 2,43
Múrcia 1.227.946,41 2,35
Catalunya 991.987,04 1,90
Navarra 739.171,78 1,41
Illes Balears 540.532,79 1,03
La Rioja 432.748,92 0,83
Madrid 378.398,45 0,72
País Basc 15.240,66 0,03
Aragó 3.081,92 0,01
   
TOTAL FONS FEOGA 52.298.941,23 100

 
Malauradament els autors no disposaven de dades sobre la valoració financera de la 
participació de la Unió Europea per a 1998. Aquest fet impedeix la comparació amb 
la valoració del 2001 si bé desglossen una sèrie de projectes d’acció comunitària en 
l’àmbit del patrimoni cultural finançats amb fons del Programa “Rafael”: 

• Projecte Urbanitas, del Parc arqueològic d’Isona. 

• Creació d’una xarxa de col·laboració entre les ciutats de Barcelona, 
Brussel·les i Viena per a la restauració i neteja de façanes amb grafits. 
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• Restauració de la Plaça major de Valladolid. 

• Projecte de cooperació entre els Arxius de nou ciutats de la cultura en 
l’any 2000. 

 

4.2. Administració Central de l’Estat 

La DPH de l’Administració Central de l’Estat va augmentar considerablement entre el 
1998 i el 2001: va passar dels 454 milions d’euros el 1998 per arribar als 651 milions 
el 2001, el que suposa un increment del 43,3%. Aquest increment es deu 
bàsicament a la major aportació dels ministeris de la Presidència i d’Educació, 
Cultura i Esports. Precisament aquest últim ministeri junt al de Treball i Assumptes 
Socials són els que aporten el gruix de la despesa, concretament el 72,8% el 1998  
i el 74,3% el 2001. 

 

Taula 5. Despesa pressupostada en conservació, rehabilitació i restauració 
del patrimoni històric de l'Administració Central de l'Estat, per classificació 
orgànica i econòmica. 1998 i 2001                                                       En milers d’€
 1998 2001 

Ministeri 
Despesa 

corrent
Despesa 

de capital Total
Despesa 

corrent 
Despesa de 

capital Total
   

Educació, Cultura i Esports 84.697,90 116.288,31 200.986,21 105.254,93 169.948,28 275.203,20
Treball i Assumptes Socials 138.825,80 - 138.825,80 216.968,86 - 216.968,86
Presidència 50.899,42 9.874,63 60.774,05 60.166,96 33.241,98 93.408,93
Foment - 28.046,00 28.046,00 - 35.869,90 35.869,90
Entitats territorials 12.410,90 - 12.410,90 18.421,02 - 18.421,02
Fons de Compensació 
Interterritorial - 2.639,83 2.639,83 - 11.789,09 11.789,09
Medi Ambient - 1.803,04 1.803,04 - 9.856,26 9.856,26
Diversos ministeris - 1.202,02 1.202,02 - 8.113,66 8.113,66
Assumptes Exteriors - 2.010,90 2.010,90 203,60 2.750,15 2.953,75
Ciència i Tecnologia - - 0,00 - 1.923,24 1.923,24
Economia - 8.116,67 8.116,67 - 1.202,02 1.202,02
   
TOTAL 286.834,02 169.981,39 456.815,42 401.015,36 274.694,58 675.709,95

 

La major part de la DPH es concentra en els capítols I i IV, és a dir, com a despeses 
corrents, si bé s’observa una tendència a la reducció en benefici de les despeses de 
capital: si en el 1998, les despeses correntes acumulaven el 62,8% de la despesa 
total, el 2001 acumulava el 59,3%.  
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Taula 6. Despesa pressupostada en conservació, rehabilitació i restauració 
del patrimoni històric: administració central (classificació per programes). 
1998 i 2001                                                                                             En milers d’€

Programes 1998€ % 2001 %

Escoles taller, cases d'ofici 
     i tallers d'ocupació 138.825,80 30,55 216.968,86  33,29
Museus 85.320,14 18,78 151.120,39  23,18
Administració del Patrimoni 
     Històrico-Nacional 60.774,05 13,37 93.408,93  14,33
Biblioteques 46.048,06 10,13 39.517,23  6,06
Conservació i restauració 
     de béns culturals 33.743,37 7,43 41.894,84  6,43
Arxius 21.528,45 4,74 42.468,11  6,52
Ordenació i foment de l'edificació 19.456,22 4,28 33.199,31  5,09

Música i dansa1 16.958,60 3,73 3.363,14  0,52
Coordinació i promoció del turisme 6.542,02 1,44 1.202,02  0,18
Ordenació de les comunicacions 5.156,68 1,13 - -
Teatre 3.470,84 0,76 3.143,29  0,48
Protecció del Patrimoni Històric 3.172,32 0,70 8.796,62  1,35
Cinematografia 3.155,31 0,69 1.757,96  0,27
Transferències a CC.AA. per l'FCI 2.639,83 0,58 11.789,09  1,81
Direcció i Serveis Generals 
     d'Assumptes Exteriors 1.872,67 0,41 646,60  0,10
Direcció i Serveis Generals  
     d'Economia i Hisenda 1.574,65 0,35 - -
Ajudes per a la rehabilitació 
     i accés a l'habitatge 1.502,53 0,33 - -
Direcció i Serveis Generals de Foment 1.389,65 0,31 2.189,78  0,34
Protecció i millora del medi natural 1.262,13 0,28 349,07  0,05
Gestió del Patrimoni de l'Estat 1.202,02 0,26 8.113,66  1,24
Actuació a la costa 540,91 0,12 5.282,08  0,81
Seguretat del tràfic marítim 
     i vigilància costera 540,91 0,12 - -
Cooperació, promoció 
     i difusió cultural a l'exterior 138,23 0,03 168,28  0,03
Acció de l'Estat a l'exterior - - 1.555,88  0,24
Cooperació per al desenvolupament - - 582,98  0,09
Direcció i Serveis Generals 
     de Medi Ambient - - 4.225,12  0,65
Ensenyaments universitaris - - 1.322,23  0,20
Estudis i serveis d'assistència tècnica  
     en obres públiques i urbanisme - - 480,81  0,07
Promoció del llibre 
     i publicacions culturals - - 240,40  0,04
Recerca científica - - 1.923,24  0,30

TOTAL 454.393,34 100 651.815,26  100
 

La classificació en programes del pressupost estableix tres grups d’accions 
diferenciats en funció del seu valor econòmic: un primer grup on es concentren els 
tres programes més importants; un segon grup amb quatre programes més; i un 
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tercer grup constituït per la resta de programes. El primer grup el formen els 
programes “Escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació” (més del 30% de la 
despesa total), “Museus” (un 20%) i “Administració del Patrimoni Històric” (un 14%). 
Aquest grup acumulava aproximadament el 60% de la despesa total el 1998 i el 70% 
el 2001. Per tant, aquests tres programes actuen com a motor de la conservació del 
patrimoni històric per part de l’estat espanyol. 

El segon grup el constitueixen quatre programes: “Biblioteques”, “Conservació  
i restauració de béns culturals”, “Arxius” i “Ordenació i foment de l’edificació”, amb 
valors oscil·lants entre el 4 i el 7% pels dos anys observats. Aquests quatre 
programes representen aproximadament una quarta part de la DPH, tant per 
l’exercici de 1998 com pel de 2001. Destaca especialment la partida del programa 
“Arxius”, que va doblar-se entre un exercici i l’altre. El tercer grup està format per un 
elevat nombre de programes menors que aporten la despesa restant. 

La constatació de la major despesa pressupostada per part de l’administració central 

es pot resumir en l’indicador DPH per càpita: el 1998 era d’11,53 €, mentre el 2001 

va arribar als 16,15 €, amb un creixement superior al 40%. 
 

4.3. Les comunitats autònomes 

La DPH consolidada realitzada per les comunitats autònomes el 2001 va ser de 482 
milions d’euros, uns 82 milions més que l’any 1998.  

Taula 7. Despesa pressupostada i consolidada en conservació, rehabilitació 
i restauració de les comunitats autònomes. 1998 i 2001                En milers d’€ 
Comunitat Autònoma 1998€ % 2001 %

Andalusia 69.512,40 17,35 101.833,36 19,84
País Valencià 58.554,53 14,62 78.533,72 15,30
Castella i Lleó 54.168,99 13,52 59.696,06 11,63
Madrid 44.024,91 10,99 59.035,54 11,50
Catalunya 33.883,98 8,46 42.306,16 8,24
Aragó 19.961,85 4,98 24.233,78 4,72
Castella-La Manxa 12.666,28 3,16 22.262,61 4,34
Extremadura 19.533,00 4,88 20.736,86 4,04
País Basc 17.839,69 4,45 19.647,66 3,83
Galícia 28.266,14 7,06 19.632,16 3,83
Navarra 11.851,49 2,96 17.630,07 3,44
Astúries 5.178,16 1,29 14.680,97 2,86
Múrcia 6.896,04 1,72 11.894,94 2,32
Illes Balears 3.886,77 0,97 7.100,15 1,38
Cantàbria 3.194,33 0,80 5.679,88 1,11
La Rioja 5.155,07 1,29 5.055,34 0,99
Illes Canàries 6.039,97 1,51 3.227,85 0,63
TOTAL no consolidat -  513.187,11 100
Transferència de l'Adm. Estatal -  30.895,27 -
TOTAL consolidat 400.613,59 100 482.291,85 -
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Si bé aquest nivell administratiu acumula quantitats inferiors a les que aporta l’estat, 
existeix un fenomen que el diferencia d’aquest a nivell qualitatiu: la classificació 
econòmica del pressupost permet constatar que les comunitats autònomes tenen 
una major disposició inversora. Dit d’una altra manera, el 57,7% de la DPH del 2001 
es va realitzar com a despesa de capital, per un 66,4% el 1998. En aquest sentit, 
són especialment destacables els casos de Madrid, el País Valencià i Catalunya. 

 

Taula 8. Despesa pressupostada en conservació, rehabilitació i restauració 
del patrimoni històric de les comunitats autònomes. Classificació orgànica i 
econòmica. 1998 i 2001                                                                        En milers d’€
 1998 2001 

Comunitat Autònoma Despesa 
corrent 

Despesa 
de capital Total Despesa 

corrent 
Despesa  

de capital Total 

   

Andalusia 23.773,13 47.413,75 71.186,88 39.531,76 62.301,61  101.833,37 

País Valencià 24.123,29 38.172,54 62.295,83 47.683,02 30.850,70  78.533,72 

Castella i Lleó 15.274,21 41.392,69 56.666,90 15.749,89 43.946,17  59.696,06 

Madrid 16.959,79 29.931,48 46.891,27 34.606,92 24.428,62  59.035,54 

Catalunya 18.769,10 18.300,34 37.069,44 22.819,28 19.486,89  42.306,17 

Aragó 5.272,61 14.689,25 19.961,86 5.614,63 18.619,15  24.233,78 

Castella-La Manxa 4.586,74 9.990,76 14.577,50 10.965,68 11.296,94  22.262,62 

Extremadura 1.809,71 17.933,64 19.743,35 6.131,77 14.605,09  20.736,86 

País Basc 3.714,56 20.829,39 24.543,95 9.331,29 10.316,37  19.647,66 

Galícia 14.476,51 14.335,28 28.811,79 6.508,64 13.123,52  19.632,16 

Navarra 2.527,99 9.503,80 12.031,79 3.067,55 14.562,52  17.630,07 

Asturies 2.193,60 3.922,14 6.115,74 5.704,85 8.976,12  14.680,97 

Múrcia 2.833,20 7.696,28 10.529,48 3.828,75 8.066,18  11.894,93 

Illes Balears 1.755,79 2.557,70 4.313,49 3.059,54 4.040,62  7.100,16 

Cantàbria 527,63 3.838,66 4.366,29 1.020,53 4.659,35  5.679,88 

La Rioja 625,70 5.226,55 5.852,25 690,03 4.365,30  5.055,33 

Illes Canaries 903,03 5.136,94 6.039,97 521,05 2.706,80  3.227,85 

       

TOTAL 140.126,59 290.871,19 430.997,78 216.835,18 296.351,95  513.187,13 

 
Respecte l’aportació de cada comunitat al conjunt d’autonomies, destaquen els 
casos d’Andalusia, País Basc, Castella i Lleó i Madrid, que acumulen més de la 
meitat de la despesa en cadascun dels períodes d’anàlisi. 
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Gràfic 5. DPH dels governs de les comunitats autònomes. 1998 i 2001. En % 

 
 
Les dades obtingudes per al 2001 són similars a les de 1998, però no reflecteixen 
l’esforç relatiu de les respectives autonomies en aquesta activitat. Per arribar  
a mesurar aquest factor, els autors utilitzen diferents indicadors: la DPH per càpita; la 
DPH sobre la despesa pública total; i la DPH sobre el PIB regional (PIBA), que es 
poden veure al Taula 9. 

Pel que fa a la DPH per càpita, el valor mitjà obtingut per les comunitats autònomes 

estava en els 10,13 € el 1998 i els 12,31 € el 2001. Destaquen Navarra, Castella  
i Lleó, Aragó, Extremadura i La Rioja que han obtingut una DPH per càpita bastant 
superior a la mitjana per als dos exercicis observats. En la part inferior de la 
classificació s’hi troben les Illes Balears, les Illes Canàries i Catalunya, amb valors 

inferiors als 8 € en ambdós exercicis. 

L’indicador DPH sobre la despesa pública total permet veure l’esforç relatiu del 
sector públic en la conservació del patrimoni històric. El valor mitjà es troba per sobre 
del 0,6%: el 0,64% el 1998 i el 0,61% el 2001. En aquest cas, Castella i Lleó, La 
Rioja i Aragó presenten valors superiors a l’1%. Especialment destacable és el 
2,14% de La Rioja durant l’any 1998. Les Illes Canàries, Catalunya i el País Basc es 
troben a la cua d’aquest indicador, amb valors inferiors al 0,4%. 

Finalment, el valor mitjà del DPH sobre el PIB regional se situa en el 0,08% pels 
dos anys observats. Aquest indicador permet mesurar l’esforç relatiu del sector 
públic en conservació del patrimoni històric respecte el total de recursos generats  
a cada comunitat autònoma. Les comunitats més destacades són Extremadura, 
Castella i Lleó i Navarra amb valors pròxims al 0,15%. Un cop més cal esmentar 
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Catalunya, el País Basc, les Illes Balears i les Illes Canàries com a comunitats amb 
uns índexs menors. 

 

Taula 9. Esforç relatiu de les administracions autonòmiques en la preservació 
del seu patrimoni històric. Indicadors d’esforç relatiu. 1998 i 2001 
 DPH/càpita (€) DPH/DPTotal (%) DPH/PIBA (%) 

Comunitat Autònoma 1998 2001 1998 2001 1998 2001
       
Andalusia 9,61 13,62 0,47 0,60 0,10 0,12
Aragó 16,81 19,90 1,39 1,07 0,11 0,12
Asturies 4,76 13,67 0,52 0,83 0,04 0,10
Illes Balears 5,11 7,74 0,54 0,75 0,02 0,05
Illes Canaries 3,76 1,75 0,19 0,08 0,03 0,01
Cantàbria 6,06 10,47 0,66 0,60 0,05 0,07
Castella-La Manxa 7,40 12,49 0,52 0,61 0,07 0,10
Castella i Lleó 21,59 24,07 1,99 1,23 0,17 0,16
Catalunya 5,56 6,50 0,30 0,28 0,03 0,04
Extremadura 18,25 19,33 1,28 0,92 0,18 0,18
Galícia 10,31 7,17 0,51 0,29 0,09 0,06
La Rioja 19,46 17,95 2,14 1,10 0,13 0,11
Madrid 8,77 10,68 1,13 0,84 0,05 0,05
Múrcia 6,28 9,69 0,80 0,73 0,06 0,08
Navarra 22,77 30,95 0,62 0,74 0,14 0,16
País Valencià 14,60 18,15 0,93 1,01 0,11 0,12
País Basc 8,50 9,32 0,40 0,38 0,05 0,05
       

Mitjana 10,13 12,31 0,64 0,61 0,08 0,09

 
 
La valoració conjunta indica una línia de continuïtat entre la DPH de 1998 i de 2001, 
tant en valors absoluts com en la seva distribució. Així doncs, Castella i Lleó, Aragó, 
Extremadura i el País Valencià són les comunitats autònomes que realitzen un major 
esforç relatiu en la conservació del seu patrimoni històric durant els anys 1998  
i 2001. En el pol oposat hem de situar-hi les Illes Canàries, Catalunya i el País Basc, 
si bé en aquestes dues últimes comunitats les corporacions locals hi juguen un paper 
molt important com es veurà posteriorment. Aquest factor explicaria perquè 
presenten un esforç relatiu molt inferior al valor absolut aportat sobre el conjunt de 
les comunitats autònomes. 
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4.4. Les corporacions locals 

Com ja s’ha indicat es tracta de despesa estimada. Aquestes dades han estat 
extrapolades per al conjunt de les corporacions locals espanyoles comptant amb la 
informació de la Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial del 
Ministeri d’Hisenda.  

La DPH no consolidada de les corporacions locals va ser de 307,8 milions d’euros el 
1998 i de 404 milions el 2001. Aquest increment es deu bàsicament a l’augment de 
la DPH de les diputacions si bé cal tenir sempre en compte que el sistema de càlcul 
és una estimació.  
 

4.4.1. Els ajuntaments 

L’any 2001 un 14% dels ajuntaments enquestats van respondre al qüestionari el que 
suposa una representació del 34,5% de la població afectada i un 42,4% de la DPH 
pressupostada. La representativitat obtinguda per aquest exercici és similar a la de 
1998, on van respondre el 17% dels ajuntaments, representants del 40% de la 
població i del 21% del pressupost total del conjunt d’ajuntaments. Per donar valor als 
ajuntaments que no van respondre es va calcular el pes de la DPH sobre el total del 
pressupost de les corporacions que havien respost, extrapolant-lo al conjunt de la 
mostra segons la mida del municipi. Els municipis de menys de 20.000 habitants van 
ser exclosos del càlcul perquè els autors van considerar que les dades 
distorsionarien més que no pas aclaririen els resultats obtinguts. 
 

Taula 10. Despesa pressupostada en conservació, rehabilitació i restauració 
del patrimoni històric per part dels Ajuntaments. 1998 i 2001 

 1998 2001 
Ajuntaments  
per trams de població 

DPH 
(milers €)

% sobre
pressupost

DPH  
(milers €) 

% sobre 
pressupost

<20.000 17.665,48 0,20 - -
20.000-50.000 30.489,74 0,90 42.796,41 0,92
50.000-100.00 45.730,08 1,87 36.644,86 1,23
100.000-500.000 62.415,37 1,11 106.985,40 1,56
500.000-1.000.000 27.550,86 1,76 12.718,50 0,72
Madrid 6.049,13 0,31 25.079,13 0,85
Barcelona 40.691,95 2,44 61.341,43 3,83
TOTAL 230.592,60 0,91 285.565,73 1,37

 
Aquests càlculs porten a valorar la DPH dels ajuntaments en 285,5 milions d’euros el 
2001, superiors als 230,6 milions de 1998. Aquestes xifres representen 
respectivament l’1,37% i el 0,91% del pressupost de les corporacions locals, i donen 
lloc a una DPH per càpita de 6,95 euros el 2001 i de 5,81 euros el 1998. Des 
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d’aquest punt de vista, la despesa per càpita en conservació del patrimoni 
pràcticament s’ha duplicat en quatre exercicis. Però cal incidir un cop més en el fet 
que es tracta d’una mostra i que, per tant, la fiabilitat de les dades obtingudes és 
inferior a la que tenen les dades pressupostades utilitzades per als nivells 
administratius superiors. 
 

4.4.2. Diputacions, Cabildos i Consells Insulars 

Per calcular la DPH de les diputacions i entitats de caràcter provincial els autors van 
utilitzar el mateix sistema que per al càlcul de la DPH dels ajuntaments. En aquest 
cas la mostra afectava al conjunt de les entitats provincials i la resposta obtinguda el 
2001 fou del 36,6% del total d’entitats. Aquestes entitats comprenen el 43,2% de la 
població d’Espanya i sumen el 71,5% del total pressupostat per aquestes entitats. 
Els resultats obtinguts el 1998 representen el 47% de les entitats i el 48,5% dels 
habitants. Tenint en compte aquests elements, el valor estimat de DPH consolidada 
per a l’any 2001 és de 116,1 milions d’euros enfront els 77,3 milions de 1998, el que 
suposa un increment del 50% aproximadament. 

 
Taula 11. Despesa pressupostada en conservació, rehabilitació i restauració 
del patrimoni històric per part de les entitats provincials. 1998 i 2001 

 1998 2001 

Entitats provincials DPH 
(milers €)

% sobre 
pressupost 

DPH  
(milers €) 

% sobre 
pressupost 

    
Forals (País Basc) 15.850,45 0,23 53.583,71 0,65 
Diputacions, Cabildos i Consells Insulars 61.451,82 1,60 65.831,85 2,06 
    
TOTAL 77.302,27 0,73 119.415,56 1,04 

 
Metodològicament, es tracta d’un procés d’anàlisi i estimació molt feixuc per diferents 
elements: la importància de les transferències que realitzen les diputacions; les 
característiques específiques de les diputacions forals; i els valors extrems mostrats 
per la Diputació de Barcelona, que han provocat l’aplicació d’un tractament 
diferenciat. Per tant, la seva fiabilitat és inferior a la desitjada. 

 
4.5. La despesa consolidada de les administracions públiques 

Donat que les dades presentades fins ara són valors pressupostaris, ha calgut 
efectuar la consolidació pressupostària i restar així les transferències realitzades per 
aquest concepte de cada nivell administratiu. Aquest procés no es va fer el 1998, on 
es presentaven dades ja consolidades. 
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Taula 12. Despesa consolidada en patrimoni històric de les administracions 
públiques. 1998 i 2001 

 1998 2001 

Administració 
DPH 

(milers €) % 
DPH 

(milers €) % 

  
Administració central 456.817,28 39,20 642.052,56 42,07
  
Comunitats autònomes 400.610,63 34,38 482.243,51 31,60
  
Corporacions locals 307.892,49 26,42 401.715,47 26,32

Diputacions 77.302,18 6,63 116.149,73 7,61
Ajuntaments 230.590,31 19,79 285.565,74 18,71

  

TOTAL  1.165.320,40 100 1.526.011,54 100

 
El valor total de la DPH consolidada del sector públic espanyola arriba als 1.526 
milions d’euros per a l’any 2001, quan era de 1.165 milions l’any 1998. La distribució 
es concentra bàsicament en l’administració central i les comunitats autònomes. 
Aquests dos nivells administratius també són els que concentren la major part de les 
transferències per aquest concepte en l’exercici 2001: dels 67,8 milions d’euros 
transferits, l’Administració Central de l’Estat en va aportar 33,6 mentre les comunitats 
autònomes en van aportar 30,9. 
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5. LA DESPESA EN PATRIMONI HISTÒRIC DEL SECTOR PRIVAT 
 
En aquest apartat es fa una valoració sobre l’aportació dels particulars, l’església 
catòlica i les fundacions a la conservació i rehabilitació del patrimoni històric 
espanyol. Les dificultats per obtenir dades vàlides per a la investigació fa necessari 
indicar que es tracta d’una estimació aproximada. Els valors presentats s’han de 
prendre com una xifra indicativa o un mínim a partir del qual mesurar la despesa en 
patrimoni històric del sector privat. 
 
5.1. El valor de la despesa en patrimoni històric del sector privat 
 

Taula 13. Despesa total del sector privat en patrimoni històric. 2001 
En milers d’€  

Entitat 1998 % 2001 %

Església Catòlica 91.980,71 68,6 119.772,81 54,1
Particulars 8.173,76 6,1 14.290,00 6,5
Fundacions 33.935,55 25,3 87.272,03 39,4
     
TOTAL 134.090.02 100 221.334,84 100

 
La DPH privada per a 1998 va ser de 134 milions d’euros, mentre el 2001 va ser de 
221,3 milions d’euros. El creixement és significatiu però aquesta desviació es pot 
deure al propi mètode utilitzat, tant en un com en l’altre exercici. Es pot afirmar de 
forma genèrica que el gruix de la depesa la realitza l’església catòlica, mentre les 
fundacions privades aporten entre una quarta part i un terç del total. Resulta evident 
que cal perfeccionar els sistemes de recollida i tractament de les dades per poder 
obtenir una valoració més precisa de la DPH d’aquest sector que aporta 
aproximadament el 12% del total de la despesa en conservació i rehabilitació del 
patrimoni històric espanyol.  

Gràfic 6. Distribució de la despesa en patrimoni històric del sector privat. 1998 
i 2001. En % 
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5.2. La DPH de l’església catòlica 

En aquest punt s’ha contemplat la despesa en béns de la propietat de l’església 
catòlica però que formen part del patrimoni històric d’Espanya. Les parròquies de 
l’església catòlica disposen d’una elevada autonomia de gestió i despesa, i molt 
sovint no disposen d’un pressupost concret, fet que ha portat a la realització d’una 
enquesta entre les diferents diòcesis com a mètode d’obtenció de les dades. La 
resposta obtinguda el 2001, del 19%, ha estat inferior al 36% de 1998, fet que afecta 
a la representativitat de la mostra sobre la població resident, del 15% el 2001 i del 
37% el 1998. Així doncs, les dades obtingudes per un i altre període són de diferent 
valor i de difícil homogeneïtzació. 

El sistema d’estimació s’ha basat en els següents passos: 

• S’han agrupat les diferents diòcesis en intervals de població, en funció de la 
població que cobrien. 

• S’ha fet el càlcul del valor de la DPH de cada grup segons les respostes 
obtingudes i es va extrapolar per al conjunt del grup. 

• Finalment, s’han agregat els valors dels quatre grups. 
 

Taula 14. Estimació de la DPH realitzada per les diòcesis espanyoles. 1998 
i 2001                                                                                                                    En €
  1998 2001 
Diòcesi DPH/càpita DPH Total DPH/càpita DPH Total

Oviedo -- -- 3,62 
Grup > 1.000.000 hab. 1,46 28.898.639,31 3,62 71.478.404,63

Saragossa -- -- 1,12 
San Sebastián -- -- 1,74 
Girona -- -- 0,35 
Alcalá de Henares -- -- 1,74 
Santander -- -- 4,87 
Pamplona-Tudela -- -- 0,17 
Grup 500.000-1.000.000 
hab. 1,32 14.181.938,38 1,62 17.482.155,71

Tarragona -- -- 1,90 
Burgos -- -- 4,13 
Conca -- -- 3,51 
Grup 100.000-500.000 hab. 4,27 35.944.887,19 3,03 25.496.531,33

Osma-Sòria -- -- 10,36 
Barbastre-Monsó -- -- 5,72 
Jaca -- -- 7,01 
Grup <100.000 hab. 19,75 12.955.242,63 8,10 5.315.717,86

TOTAL 2,32 91.980.707,51 2,44 119.772.809,53
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La DPH de l’església catòlica se situava en 91,9 milions d’euros el 1998 i en 119,7 
milions d’euros per al 2001 (un increment del 30,3%). Així doncs, la DPH per càpita 
és de 2,32 euros el 1998 i de 2,44 euros el 2001. Per entendre el valor real de la 
DPH de l’església catòlica s’ha de tenir en compte la multiplicitat d’agents 
finançadors, com es veu al següent quadre. Tot i la dificultat per quantificar aquestes 
aportacions, els autors afirmen que el 2001 són les diferents administracions 
públiques les que més recursos hi destinen: 76,5 milions d’euros, entre els que 
destaquen els 33,4 aportats per l’administració central de l’estat i els 27,2 de les 
comunitats autònomes. 

 
Taula 15. Finançament per actuacions en el patrimoni de l’Església Catòlica. 
2001 

Origen del finançament Import (€) %

FEDER 7.395.974,14 9,66
Administració central 33.407.955,93 43,64
Comunitats Autònomes 27.252.328,92 35,60
Corporacions locals 5.233.144,75 6,84

Diputacions 4.774.728,14 6,24
Ajuntaments 458.416,60 0,60

Altres 3.262.928,54 4,26

TOTAL 76.552.332,28 100

 
Les corporacions locals mereixen un càlcul a part perquè les dades econòmiques no 
permeten obtenir la informació adient. Els autors fan una extrapolació de les 
valoracions d’algunes diòcesis sobre l’aportació de les corporacions locals i arriben  
a situar el seu valor en uns 35 milions d’euros per al 2001; així, el 89% de la DPH de 
l’església catòlica estaria finançada per les administracions públiques. En resum, les 
fonts d’informació no permeten mesurar amb tota la concreció necessària les dades 
presentades. 
 

5.3. Les aportacions particulars a la conservació i rehabilitació del 
patrimoni històric 

Determinar el valor del que aporten les persones a títol individual és, segons els 
autors, impossible. Davant d’aquesta impossibilitat, la recerca utilitza un mètode 
d’estimació indirecte que permet establir el mínim a partir del qual es podria situar el 
valor de les aportacions particulars. 

El criteri utilitzat es basa en la xifra indicada en les deduccions de la quota íntegra 
per inversió en béns d’interès cultural de l’IRPF. que figura en la Memòria de 
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Beneficis Fiscals. A partir de 1998, aquesta deducció s’estableix en el 15% si bé hi 
ha diferents supòsits que no es contemplen en aquesta deducció: 
 

• No es comptabilitzen aquells particulars que donen caràcter empresarial  
a les seves inversions en patrimoni històric. 

• No es contemplen els béns culturals no inscrits en el Registre General del 
Patrimoni històric. 

• Finalment, no comprèn tot el territori de l’estat. 
 

No obstant les limitacions del mètode d’estimació utilitzat, la memòria del 2001 
(corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2000) indica una quota liquidada de 2,1 
milions d’euros, el que situa l’estimació de la DPH dels particulars en els 14,2 milions 
d’euros. El mínim de la DPH dels particulars per a l’exercici fiscal de 1998 se situa en 
els 8,1 milions d’euros, que responen a una quota liquidada en 1,2 milions d’euros. 
 

5.4. La DPH de les fundacions 

El càlcul de la DPH també és una estimació del valor total i també ha presentat 
limitacions metodològiques. En un primer moment, en la investigació del 2001 s’ha 
optat per enviar un qüestionari a les fundacions, però el baix nombre de respostes 
ha obligat a recórrer a les memòries anuals de cada fundació. El mètode de buidatge 
de les memòries anuals ja es va utilitzar per a la recerca de 1998 però, tot i l’intent 
de trobar un mètode més precís, es va haver de tornar a utilitzar el 2001. Tampoc el 
nivell de resposta va ser molt elevat, especialment el 1998, però les dades permeten 
un cop més establir la base a partir de la qual s’hauria de valorar la DPH de les 
fundacions. 

El valor estimat per al 2001 és de 87,1 milions d’euros mentre el 1998 s’estimava en 
33,9 milions d’euros. La gran diferència existent entre aquests dos exercicis s’explica 
pel propi sistema de càlcul i recollida d’informació. 
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Taula 16. Despesa en preservació del patrimoni històric realitzat per diferents 
fundacions. 2001 

Fundació € % 

Societat Estatal per l'Acció Cultural Exterior 126.040,00 0,14

Fundació Endesa 60.101,00 0,07

Fundació Marcelino Botín 2.106.020,33 2,41

Fundació Pedro Barrié de la Maza 2.404.048,42 2,75

Fundació Santa María de Albarracín 399.721,35 0,46

Obra social de les caixes d’estalvi espanyoles (1) 82.176.100,00 94,16

Fundació Caja Madrid 11.727.000,00 13,44

Fundació Caixa Galicia 11.748.300,00 13,46

Resta Fundacions CECA 58.700.800,00 67,26

TOTAL 87.272.031,10 100

 
(1) Inclou la despesa de la part de l’Àrea de Patrimoni Històric i Artístic i la part de Medi Ambient Natural
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6. EL PATRIMONI HISTÒRIC I LES IMPLICACIONS EN EL TURISME 
CULTURAL 
 

La preservació del patrimoni històric no només té implicacions directes en la 
protecció i restauració dels monuments i edificacions considerats de valor històric 
sinó que també té efectes sobre la seva rendibilització. En aquest sentit, caldria 
valorar la correlació entre l’esforç en preservació del patrimoni cultural i la aportació 
que fa aquest en el creixement econòmic com a base per emfasitzar la conveniència 
de polítiques de desenvolupament sostenible. 

Amb aquest objectiu, l’estudi fa un balanç entre els costos, és a dir la valoració en 
DPH presentada en l’estudi, i els beneficis de la conservació del patrimoni mesurats 
segons la contribució al PIB i a l’ocupació estatal que generen aquestes activitats. 
Per fer-ho els autors decideixen elaborar el seu propi indicador després de valorar 
l’ús de diferents mètodes: l’Índex de Turisme Cultural (ITC en endavant). 

La font a partir de la qual s’ha elaborat l’ITC és l’estadística de “Movimientos 
Turísticos de los Españoles” (Familitur), feta per l’Instituto de Estudios Turísticos. 
S’han pres en consideració els viatges turístics per ser els únics que estan 
classificats en funció del motiu del viatge, d’entre els quals el concepte 
“Oci/Lleure/Vacances” està desglossat en: Turisme cultural, Pràctica esportiva, 
Camp i platja i Altre tipus d’oci. El motiu del turisme cultural doncs, n’ha permès la 
seva computació. 

Gràfic 7. Nombre de viatges de turisme cultural i Índex de Turisme Cultural 
vinculat (amb base 100), per Comunitats Autònomes. 2001. 
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Quadre 17. Índex de Turisme Cultural. 2001 

Comunitat Autònoma Viatges turístics Viatges de 
turisme cultural

ITC ITC  
(base 100)

La Rioja 298.552 47.707 15,98 137,75
Astúries 1.457.084 231.254 15,87 136,81
Aragó 1.737.448 272.865 15,70 135,38
Cantàbria 1.138.651 176.548 15,51 133,66
Ceuta i Melilla 74.691 11.083 14,84 127,91
País Basc 864.938 116.454 13,46 116,06
Galícia 2.316.688 307.096 13,26 114,27
Castella-La Manxa 3.958.959 517.981 13,08 112,79
Extremadura 1.562.012 202.922 12,99 111,99
Castella i Lleó 2.375.822 290.085 12,21 105,25
Madrid 2.650.038 308.606 11,65 100,39
Illes Balears 950.129 107.104 11,27 97,17
Catalunya 5.457.272 601.024 11,01 94,94
Andalusia 8.428.751 873.642 10,37 89,35
Navarra 561.021 56.556 10,08 86,90
País Valencià 5.714.549 560.492 9,81 84,55
Illes Canaries 1.670.364 144.201 8,63 74,42
Múrcia 1.314.801 108.294 8,24 71,00
  
TOTAL ESPANYA 42.531.770 4.933.914 11,60 100

 
 
L’ITC permet comprovar que les comunitats autònomes tradicionalment identificades 
com d’oferta turística de “sol i platja” obtenen els valors inferiors mentre regions 
allunyades del litoral mediterrani tenen una proporció de turisme cultural clarament 
superior a la mitjana nacional. Així doncs, les Illes Balears, les Illes Canàries, 
Catalunya, el País Valencià i Múrcia es troben per sota de la mitjana espanyola  
i corresponen a comunitats que presenten una oferta basada en el clima. L’excepció 
en aquest cas seria Navarra. De l’altra banda, regions més allunyades del litoral 
mediterrani com La Rioja, Astúries, Aragó i Cantàbria compten amb una proporció de 
turisme cultural clarament superior a la mitja nacional. 

Les regions amb un ITC per sobre de la mitjana tenen una DPH sobre el PIB 
superior, el que podria posar en evidència l’existència d’estratègies de política 
cultural que tendeixen al foment de les activitats de consolidació del patrimoni 
històric. Però els propis investigadors indiquen que només són hipòtesis per  
a futures recerques. L’única conclusió en ferm que aporten els investigadors és que, 
amb aquestes dades, es posa de manifest que el turisme cultural suposa un recurs 
de primer ordre per a la contribució al desenvolupament econòmic regional així com 
per a la diversificació de la “primera indústria” de l’estat. 
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7. COMPARATIVA DE LA DPH DES D’UNA PERSPECTIVA INTER-
NACIONAL 
 
La comparació internacional amb França, Itàlia i Portugal de la DPH d’Espanya 
permet veure fins a quin punt es poden valorar positivament o negativa les dades 
obtingudes per al cas espanyol. El primer que cal indicar són, un cop més, les 
limitacions metodològiques existents. Aquestes limitacions afecten al valor de la 
comparació si bé aquesta permet una primera aproximació per al 2001. 

Es recullen les dades més generals i es fa una breu descripció de les peces clau de 
cada sistema respecte la rehabilitació i conservació del patrimoni històric. Val a dir 
que només es comptabilitzen aquí les dades de les administracions públiques, 
deixant de banda les dades per al sector privat. Concretament, la comparació fa 
referència a la despesa de les administracions centrals de cada estat. 
 

Taula 18. Indicadors relatius a la DPH a Itàlia, França, Portugal i Espanya. 
2001 

 DPH Administració 
central (Milers €)

DPH/Despesa total 
Administració central (%)

DPH/PIB 
(%) 

DPH/càpita
(€)

Itàlia 876.670 0,22 0,07 15,16
França 1.017.480 0,39 0,07 17,23
Portugal 152.590 0,45 0,13 14,87
Espanya 385.700 0,18 0,06 9,61

 
L’estat espanyol i l’estat italià són els que menys DPH farien de forma relativa. 
Especialment destacable és la situació espanyola, que presenta els pitjors resultats 
en tots els indicadors relatius. Tot i això, els autors esgrimeixen la importància de la 
descentralització en aquests països. Si considerem que només es contemplen les 
dades per a l’administració central, resulta lògic que una DPH més descentralitzada 
estigui pitjor representada que aquella que es concentra en l’estat. 
 

7.1. França 

L’administració central francesa fa el gruix de la DPH francesa, concretament  
a través del Ministeri de la Cultura i la Comunicació. Els nivells administratius 
inferiors poden fer aportacions significatives però no se’n disposa de dades més 
enllà de 1996, quan van aportar uns 678,6 milions d’euros. La diferència d’anys entre 
les fonts fa que la recerca només tingui en compte la DPH de l’administració central. 

Els principals programes on es realitza la DPH a França són: Arxius; Patrimoni 
Monumental i Arquitectura; Patrimoni Museogràfic; Biblioteca Nacional de França; 
Transferències competencials dins el domini cultural. 
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Tots aquests programes arriben als 1.017 milions d’euros i es considera en l’estudi 
com la DPH efectiva realitzada per l’estat francès. Aquest valor representa el 0,39 % 
del total pressupostat per l’administració, un 0,07% del PIB i dóna lloc a una DPH per 
càpita de 17,23 euros. 
 

7.2. Itàlia 

El cas d’Itàlia presenta un nivell de descentralització de la despesa superior al 
francès i més similar a l’espanyol. En aquest cas, el 1995 les entitats regionals  
o locals aportaven el 49% de la despesa en cultura i la DPH suposava el 47% de la 
despesa de les regions en matèria cultural. Tot i això, les dades obtingudes no han 
permès aprofundir més en la distribució territorial de la DPH, pel què els autors es 
van limitar a analitzar la contribució financera de l’estat. 

Des d’aquesta perspectiva, la recerca s’ha basat en el pressupost de l’estat italià per 
al 2001 i, en particular, del Ministeri pels Béns i les Activitats Culturals. En concret, 
les unitats orgàniques implicades en la conservació del patrimoni són: Gabinet del 
Ministre; Afers generals, administratius i personal; Béns arqueològics, arquitectònics, 
artístics i històrics; Béns arxivístics; Béns ambientals i paisatgístics. 

La DPH a Itàlia l’any 2001 arriba als 876,7 milions d’euros, el 84,4% dels quals es 
destina a activitats relacionades amb els béns arqueològics, arquitectònics, artístics  
i històrics. Aquesta contribució financera suposa el 0,22% de la despesa total de 
l’estat i el 0,07% del PIB italià, generant una DPH per càpita de 15,16 euros. 
 

7.3. Portugal 

La responsabilitat de la DPH a Portugal està molt concentrada en l’administració 
central de l’estat, des de la qual es van destinar 152,6 milions d’euros l’any 2001  
a tal efecte. Cal, però, indicar que els fons europeus aporten 30,3 milions d’euros  
a aquesta xifra global. Dins de l’activitat en matèria de patrimoni historicoartístic del 
Ministeri de Cultura, tenen un paper destacat tres entitats: Institut Portuguès del 
Patrimoni Arquitectònic; Institut Portuguès dels Museus; Institut Arxivístic Nacional. 

La DPH portuguesa pot semblar molt inferior a la de França o Itàlia, especialment si 
tenim en compte que les aportacions dels nivells administratius inferiors han de ser 
superiors en aquests dos països. Però aquesta afirmació no és del tot correcta: un 
cop calculats els indicadors relatius veiem com la DPH portuguesa representa una 
major part de la despesa total de l’administració central (0,45%) i una major part del 
PIB (0,13%). L’únic indicador relatiu en el que Portugal no destaca és en la DPH per 
càpita, que es situa en els 14,87 euros. 
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8. CONCLUSIONS 
 

• Els dos documents sintetitzats són el primer estudi sistemàtic sobre la 
despesa de la societat espanyola en conservació i restauració i rehabilitació 
del patrimoni històric. Aquesta tasca ha representat un esforç notable per 
superar diferents dificultats metodològiques, originades per l’heterogeneïtat  
i l’adequació de les fonts a les dades requerides. Especialment destacables 
són els problemes per obtenir informació respecte el sector privat o les 
corporacions locals, i cal recórrer a enquestes ad hoc com a font indirecta. 

 

• El sector públic és el principal finançador de la DPH a Espanya. Destaca 
especialment l’aportació de l’Administració Central i les comunitats 
autònomes. Per la seva part, el sector privat representa aproximadament el 
10% de la DPH d’Espanya si bé cal tenir en compte que l’estimació d’aquest 
sector presenta una xifra de mínims. El total de la DPH estimada pel 2001 
arriba fins als 1.747 milions d’euros, el que representa un despesa per 
càpita de 41,77 euros, 9 euros més que el 1998. 

 

• L’ITC permet als autors valorar l’esforç relatiu que fa cada comunitat 
autònoma en patrimoni històric i la repercussió que aquest esforç té sobre el 
PIB de cada societat. La conclusió principal és que les comunitats amb un 
model turístic més basat en l’interès cultural del lloc (i també amb menys 
recursos naturals de valor turístic) realitzen un major esforç i n’obtenen un 
major benefici. 

 

• La comparació internacional indica que Espanya realitza un menor esforç 
relatiu en la conservació i rehabilitació del patrimoni històric que Portugal, 
França o Itàlia. Els autors indiquen que l’estructura administrativa més 
descentralitzada probablement tingui efectes sobre els càlculs, sobretot si es 
té en compte que les dades presentades es corresponen a la despesa de 
l’administració central de cada estat. 
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