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1. Presentació i antecedents

L’European Institute for Comparative Cultural Research (ERI-
Carts en endavant) elabora, des de fa uns anys, CUPIX (Cul-
tural Price Index on Goods and Services), un índex de preus
de béns i serveis culturals en diferents països.

Tot i que CUPIX no va ser concebut originalment com un
índex de preus en un sentit tradicional, els seus resultats
poden ajudar a posar de relleu els efectes (o no) de mesu-
res polítiques, com per exemple el preu fix del llibre, o les di-
ferències entre els preus dels serveis artístics finançats
públicament versus els preus dels béns culturals procedents
del sector privat de les indústries de la cultura.

ERICarts proporciona dades per a més de 40 països relati-
ves als anys 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009. Les
dades corresponents als anys 2007 i 2008 permeten, a més,
comparar els preus d’aquesta cistella de béns i serveis cul-
turals amb les dades de paritat del poder adquisitiu (PPA en
endavant), procedents de l’Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmic (OCDE en endavant).

2. Objectius

L’objectiu d’aquest treball és, per una banda, la inclusió
de les dades referents a Catalunya en el sistema CUPIX i,
per l’altra, l’elaboració d’una proposta metodològica que
permeti una interpretació en context de les dades propor-
cionades pel sistema CUPIX.

En aquest sentit, resulta interessant no només conèixer els
preus que aquesta selecció de béns i serveis culturals té
en diversos països de l’entorn europeu sinó també l’es-
forç relatiu que la seva població ha de fer per poder-los
adquirir. Així doncs, és important relacionar el preu d’a-

quests béns i serveis amb variables com la renda per cà-
pita, el nivell de salaris, la renda disponible de les famílies,
el tipus d’ocupació o les despeses que el seu gaudi com-
porta com ara el transport, la cura d’altres membres de la
llar, el temps necessari per desplaçar-se fins a un lloc d’oci
i cultura, etc. A aquestes variables econòmiques, cal afe-
gir-n’hi unes altres, de caràcter sociodemogràfic i geogrà-
fic, amb incidència també en el consum de béns i serveis
culturals, com són el nivell d’estudis de la població o l’en-
torn més o menys urbà de residència.

A més de comparar els preus d’una cistella de productes
culturals amb les característiques socioeconòmiques de
la població, aquesta anàlisi interpretativa de les dades es
pot completar amb un seguit de variables característiques
de la realitat cultural (tant pel que fa a la demanda com a
l’oferta dels béns i serveis culturals considerats) i, més en
concret, de la política cultural dels diferents països. De fet,
la intenció inicial d’ERICarts en proporcionar dades sobre
els diferents nivells de preus d’un conjunt de productes
culturals era facilitar la seva comparació amb les polítiques
culturals dels diferents països. En concret, amb variables
com ara el nivell de despesa pública en cultura, el tipus
d’IVA, l’existència de sistemes de preu fix o lliure del llibre,
etc., que en definitiva, ajudessin a explicar els diferents ni-
vells de preus en els diversos països.

3. Metodologia

3.1. Metodologia CUPIX

ERICarts recull anualment, a partir dels autors dels informes de
política cultural inclosos en el Compendium of Cultural Poli-
cies and Trends in Europe, el preu d’un conjunt de béns i ser-
veis culturals. En l’actualitat es disposa de dades de 41 països
relatives als anys 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009
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(ht tp://www.cul tura lpol ic ies.net/web/stat ist ics-
markets.php).

Els béns i serveis culturals seleccionats s’agrupen en dos
grans categories. Per una banda, els béns i serveis pro-
cedents del sector privat de les indústries de la cultura i,
per l’altra, els serveis prestats per institucions artístiques
públiques o subvencionades (vegeu Quadre 1).

En el primer grup s’inclouen els CD de música, els llibres o
les entrades de cinema, mentre que en el segon, s’inclouen
el preu de l’entrada a una exposició en el principal museu
nacional del país o en una galeria d’art modern, el preu d’una
hora de piano per a nens en una escola de música local o el
preu d’una entrada en un teatre d’òpera en la capital del
país, corresponent a un seient del segon o tercer balcó.

Mentre els preus dels serveis artístics (proveïts o subven-
cionats per les administracions) es recullen anualment
sobre la base d’una mateixa definició, els ítems proce-
dents de les indústries culturals canvien cada any depe-
nent de la darrera pel·lícula comercial, el disc o el llibre més
venut en tots els països europeus. D’aquesta manera es
pretén facilitar la comparativa entre els diferents països (per
a més detalls, vegeu l’annex corresponent a la selecció de
béns i serveis inclosos en el CUPIX per a l’any 2009).

En els darrers anys per tal d’augmentar el rigor en la com-
parativa de preus dels diferents productes en els diversos
països, ERICarts ha inclòs dades sobre la PPA relativa al
grup de productes relacionats amb l’oci i la cultura. Aques-
tes dades són les proporcionades per l’OCDE en la publi-
cació Purchasing Power Parities Benchmark Data.

Amb l’objectiu d’incloure Catalunya en el sistema CUPIX
es proposen les concrecions metodològiques següents
quant a la recollida de les dades:

Pel que fa als béns i serveis procedents de les indús-
tries de la cultura:
• El preu més freqüent (la moda) del CD de música se-

leccionat per l’any corresponent. En aquest cas es re-
colliran els preus de diversos establiments de venda de
música i s’escollirà el preu més freqüent.

• El preu del darrer best seller seleccionat per l’any cor-
responent en llengua catalana. Introduint el factor de la
llengua catalana es pot diferenciar més clarament el
preu del mateix bé a Catalunya i a la resta de l’Estat
espanyol.

• El preu mitjà d’una entrada de cinema (de dilluns a di-
jous, sense tenir en compte el dia de l’espectador) a
les quatre capitals de província.

Quant al preu dels serveis artístics:

• El preu de l’entrada a una exposició en el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya (MNAC).

• El preu més freqüent (la moda) d’una hora de piano per
a nens en una escola de música local. En aquest cas
es recolliran els preus de diverses escoles de música
local i s’escollirà aquell que sigui més freqüent.

• El preu de l’entrada al Liceu, corresponent a un seient
del segon o tercer balcó.

Hi ha alguns dels béns i serveis inclosos en el sistema
CUPIX que requereixen d’una major precisió metodològica
per tal de facilitar la comparació entre països. Aquest és el
cas de les entrades de cinema, en les quals el preu pot
oscil·lar depenent dels dies de la setmana, la localitat geo-
gràfica (capitals de província, petits municipis, etc.) o la ti-
tularitat del cinema, entre d’altres factors. En aquest sentit,
els estudis de FACUA - Consumidores en Acción posen
de relleu, des de fa uns anys, les diferències en els preus
de les entrades de cinema a les diferents capitals de pro-
víncia. Així, en el 2009, l’estudi de mercat fet per FACUA
ha posat de relleu com les variacions en el preu de les en-
trades de les 50 capitals de província i les dues ciutats au-
tònomes espanyoles arriben fins a un 170%.

El mateix passa en el cas de l’educació artística, on el preu
d’una hora de piano en una escola de música local pot
oscil·lar de manera important depenent de la dimensió del
municipi, la trajectòria i professorat de l’escola de música, etc.

Donat que aquestes i d’altres imprecisions metodològi-
ques afecten tots els països inclosos en el sistema CUPIX
de la mateixa manera, s’ha optat per no introduir canvis
substancials que afectin la comparació entre països.

3.2. Metodologia per a l’anàlisi interpretativa de les
dades CUPIX

Amb l’objectiu d’aprofundir en la interpretació de les dades
proporcionades en el sistema CUPIX, en aquest apartat es
presenta una proposta de variables que seria interessant
tenir en compte en l’anàlisi comparativa dels preus dels
béns i serveis culturals considerats per als diferents països.
Aquestes variables, que han estat agrupades en quatre
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Quadre 1. Béns i serveis recollits en el sistema
CUPIX

1. Sector privat de les indústries culturals

1.1. Música

1.2. Llibres

1.3. Cinema

2. Institucions artístiques públiques o subvencionades

2.1. Museus

2.2. Educació artística

2.3. Teatre

Font: Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe



grans grups, pretenen, doncs, complementar, tant des de
la perspectiva de la demanda com de l’oferta de béns i
serveis culturals, l’anàlisi inicial de la variable preu.

1. Variables relacionades amb la situació econòmica
i social en cadascun dels països. Amb aquest grup de
variables es pretén contextualitzar cadascun dels països,
és a dir, conèixer el nivell de desenvolupament econòmic
i de benestar social dels diferents països considerats en el
sistema CUPIX. En aquest sentit, el progrés econòmic dels
països i, amb aquest, la millora de la qualitat de vida de la
població són indicadors a tenir en compte a l’hora d’ana-
litzar els nivells de consum cultural dels diferents països.
Entre les variables de context econòmic i social del país a
considerar s’inclourien les següents:

• La renda per càpita, tenint en compte la PPA, perme-
trà fer comparacions respecte al nivell de benestar eco-
nòmic dels diversos països.
Font: OECD (diversos anys) Purchasing power parities (PPP)

• El nivell d’atur de la població permetrà una aproxima-
ció a la situació econòmica del país.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Europe in figures – Eurostat year-

book 2009

• El nivell de preus al consum permetrà aproximar-nos al
cost de la vida en els diferents països. Donat que els
salaris nets no determinen per si sols els estàndards
de vida de la població és important complementar la
variable anterior amb les despeses addicionals que re-
presenta viure en uns països en lloc d’uns altres.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Harmonized Indices of Consumer

Prices (HICP)

• Les hores de treball anual permetran aproximar-nos al
temps lliure de la població i, per tant, al temps disponible
per a activitats relacionades amb el lleure i la cultura.
És ben sabut que el nivell de consum de béns i serveis
culturals en les economies més desenvolupades s’ha
vist afavorit no només pels majors nivells de renda de
les societats, sinó també per l’augment de temps d’oci.
En aquest sentit, és d’esperar un major consum cultu-
ral en aquells països en què la població disposa de
més temps lliure.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Labour Force Survey

2. Variables relacionades amb la demanda de cultura
en cadascun dels països. Amb aquest conjunt de va-
riables es pretén fer una aproximació a la realitat cultural de
cadascun dels països i, més concretament, a aquells fac-
tors que han estat identificats a la literatura com a deter-
minants de la demanda cultural. Cal assenyalar també
l’interès que aquestes variables explicatives de la de-
manda poden tenir en la fixació de preus en el mercat.

• El percentatge de població amb estudis superiors per-
metrà aproximar-nos a un dels factors explicatius més
importants del nivell de consum cultural dels diferents
països. En aquest sentit, la majoria d’estudis que ana-
litzen la demanda de diferents béns i serveis culturals
posen de relleu la capacitat explicativa d’aquesta va-

riable en el seu consum.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics

• El nivell de salaris permetrà conèixer la capacitat de
compra de la població en el conjunt de béns i serveis
culturals considerats. En aquest sentit, la literatura
sobre la demanda de productes culturals coincideix a
assenyalar l’efecte positiu del nivell d’ingressos en l’ad-
quisició d’aquests tipus de béns i serveis (considerats
béns de luxe o normals, segons els diferents estudis).
Font: EUROSTAT (diversos anys) Europe in figures – Eurostat year-

book 2009

• La renda disponible de les famílies permetrà conèixer,
amb més precisió que els salaris, la capacitat de com-
pra de la població. A més, donat que el consum de
béns i serveis és una activitat que en molts casos es fa
en un entorn familiar, té sentit utilitzar com a unitat de
consum la família en lloc de l’individu.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Household Budget Survey

• El pes que representa la despesa cultural en el total de
despesa de les famílies és un indicador de la impor-
tància que les famílies atorguen a l’adquisició de pro-
ductes culturals. El fet de disposar de la despesa en
consum cultural de les famílies en PPA permetrà la
comparació amb els preus dels productes inclosos al
CUPIX.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics a partir de les

dades proporcionades pel Household Budget Survey de l’EUROS-

TAT.

• El temps que els individus destinen per traslladar-se
fins a un lloc d’oci i cultura permetrà tenir en compte un
factor important, a més del preu, en la decisió de con-
sum cultural. En aquest sentit, la literatura ha posat de
relleu la importància que els costos en temps (trans-
port, etc.) tenen a l’hora de decidir-se pel consum d’un
bé o servei cultural.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Consumers in Europe

3. Variables relacionades amb l’oferta de cultura en
cadascun dels països. Des del punt de vista de l’oferta
s’inclouen un seguit de variables que poden tenir certa in-
cidència en el nivell de preus dels béns i serveis conside-
rats en el sistema CUPIX.

• La disponibilitat d’equipaments culturals en les princi-
pals capitals dels diferents països. Aquesta variable
que incideix en l’accés a l’activitat cultural (i, per tant,
al seu consum), també pot tenir el seu impacte en el
preu dels productes culturals. Entre les variables a tenir
en compte en aquest apartat destaquen el nombre de
seients en sales de cinema, el nombre de museus, tea-
tres i biblioteques.
A més d’aquestes variables referides a les principals
capitals culturals dels diferents països, és important co-
nèixer la seva distribució. Així, es tindrà també en
compte la densitat de pantalles de cinema, de museus,
teatres i biblioteques en cadascun dels països.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Consumers in Europe, a partir de les

dades proporcionades per l’Urban Audit Survey de l’EUROSTAT.

• El pes del sector editorial en els països considerats en
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el sistema CUPIX permetrà veure si hi ha algun tipus
de relació entre la rellevància d’aquest sector (mesu-
rada en termes de valor afegit) en l’economia del país
i el nivell de preus del bé cultural. El mateix es farà per
al sector discogràfic.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics

• La disponibilitat de pantalles de cinema per habitant en
els diferents països CUPIX podria ser un indicador del
consum d’aquest producte cultural, i es podria establir
algun tipus de relació amb els preus de les entrades.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics

• La mitjana d’entrades de cinema venudes per habitant
a cadascun dels països considerats en el sistema
CUPIX permetrà veure si hi ha algun tipus de relació
entre la demanda d’aquest servei cultural i el seu preu.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics

• El percentatge d’importacions en el sector editorial per-
metrà una aproximació al preu d’aquest producte en
cadascun dels països considerats en el sistema CUPIX.
El mateix es farà amb el sector discogràfic.
Font: EUROSTAT (diversos anys) Cultural Statistics

4. Variables relacionades amb el model de política
cultural en cadascun dels països. Amb aquest grup de
variables es vol fer una aproximació a la possible incidèn-
cia que els diferents models d’intervenció governamental
poden tenir en la fixació de preus (i en el consum) dels pro-
ductes culturals considerats.

• L’existència de models de preu fix o preu lliure del llibre
poden tenir certa incidència en el preu dels llibres con-
siderats en el sistema CUPIX. En aquest sentit, pot ser
interessant comparar els preus del mateix best seller
en diferents països amb sistemes diversos de fixació
de preus.
Font: Council of Europe/ERICarts (ed.) Compendium of Cultural Po-

licies and Trends in Europe, 9th edition, 2008.

• El percentatge de despesa pública en cultura respecte
al total de despesa permetrà una aproximació al pes
de la intervenció governamental en l’esfera cultural dels
diferents països i, per tant, a la importància de la cultura
en l’acció de govern.
Font: Council of Europe/ERICarts (ed.) Compendium of Cultural Po-

licies and Trends in Europe, 9th edition, 2008.

• El percentatge de despesa pública per sectors culturals
permetrà una aproximació a la importància que el go-
vern dóna a cadascun dels sectors culturals conside-
rats en el sistema CUPIX. La major (o menor)
intervenció (mesurada a través del finançament públic)
en els sectors culturals tradicionalment més subven-
cionats pot donar idea de la importància que el sector
públic els concedeix.
Font: Council of Europe/ERICarts (ed.) Compendium of Cultural Po-

licies and Trends in Europe, 9th edition, 2008.

• El tipus d’IVA dels productes culturals considerats en el
sistema CUPIX dóna informació de l’existència de pos-
sibles mesures incentivadores del consum d’aquests

tipus de productes, reduint el preu final a pagar pel
consumidor.
Font: Council of Europe/ERICarts (ed.) Compendium of Cultural Po-

licies and Trends in Europe, 9th edition, 2008.

Un cop seleccionades i recollides les dades, es portarà a
terme una anàlisi prèvia de tipus bivariant, entre la variable
dependent (en aquest cas, el preu dels béns i serveis con-
siderats) i cadascuna de les variables independents (expli-
catives), que permetrà observar el grau d’associació entre
aquella i cada una d’aquestes. Posteriorment, es portarà
a terme una anàlisi de regressió per tal d’estudiar la rela-
ció estadística que hi ha entre la variable dependent i les
variables independents seleccionades.

4. Conclusions

Del treball presentat se’n deriven bàsicament dos resul-
tats. Per una banda, la possibilitat d’incloure Catalunya en
la comparativa de preus d’un conjunt seleccionat de béns
i serveis culturals (sistema CUPIX), amb les mateixes pre-
cisions metodològiques que per a la resta de països.

Per altra banda, la possibilitat de complementar les dades
relatives a preus amb altres variables que ajudin a la seva
contextualització. En aquesta contextualització prenen re-
llevància factors relacionats amb la realitat socioeconò-
mica dels diferents països, però també amb la realitat
cultural i el model d’intervenció governamental en l’esfera
cultural escollit per cadascun d’aquests països.

Per tal de facilitar la seva anàlisi interpretativa aquests factors
s’han agrupat en quatre grans grups: un primer que fa refe-
rència a la situació econòmica i social de cadascun dels pa-
ïsos; un segon i tercer relacionats amb la situació cultural dels
diferents països, en els quals es fa especial referència a les
característiques de la població (real i potencial) consumidora
dels productes considerats, així com a la producció/oferta
cultural, i finalment, un quart, en el qual es té en compte el
grau d’intervenció governamental en l’àmbit cultural.

El primer grup de variables permetrà una aproximació a la
possible existència de relacions entre:

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX i
el nivell de renda per càpita (en PPA) dels diferents països.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el nivell d’atur de la població.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el nivell de preus al consum.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i la disponibilitat de temps lliure per dedicar-lo a activi-
tats relacionades amb l’entreteniment i la cultura.

El segon grup de variables permetrà una aproximació a la
possible existència de relacions entre:
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• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el percentatge de població amb estudis superiors.
Aquesta darrera variable, tal i com posa de relleu la li-
teratura, està relacionada positivament amb la de-
manda de béns i serveis culturals.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el temps que la població dedica per traslladar-se fins
a un lloc d’oci i cultura.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i la capacitat de compra de la població mesurada a tra-
vés del nivell de salaris i de la renda disponible de les llars.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el pes que les famílies dediquen a la despesa cultural.

El tercer grup de variables permetrà una aproximació a la
possible existència de relacions entre:

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i la disponibilitat d’equipaments culturals.

• El preu dels llibres i el pes que la indústria editorial na-
cional té en cadascun dels països.

• El preu dels CD i el pes que la indústria discogràfica
nacional té en cadascun dels països.

• El preu de les entrades al cinema i la distribució de
sales de cinema en cadascun dels països.

• El preu de les entrades al cinema i la mitjana anual
d’admissions al cinema en cadascun dels països.

El quart grup de variables ens aproximarà a la possible
existència de relacions entre:

• El preu dels llibres i l’existència d’un sistema de preu fix
o preu lliure en cadascun dels països.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i el grau d’intervenció del sector públic en la cultura,
mesurat a través de la despesa pública cultural.

• El preu dels productes considerats en el sistema CUPIX
i la incentivació pública del seu consum a través dels
diferents tipus d’IVA dels productes culturals.
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