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1. Objectius

L’objectiu d’aquest estudi és la formulació d’una proposta
de càlcul d’índex de preus al consum (IPC en endavant)
cultural. En concret, es tracta de determinar els compo-
nents de la possible cistella de l’IPC cultural, així com el
pes que aquests béns i serveis culturals tenen en l’IPC ge-
neral. Alhora es tractaria de definir aquests components
per a cadascun dels subsectors culturals, fet que ens per-
metria calcular un IPC per a cada subsector cultural, així
com el seu pes en el total de la cistella cultural.

S’analitzarà també la possibilitat que aquest índex pugui ser
calculat per a Catalunya, a partir de les dades que recull
l’Institut Nacional d’Estadística (INE en endavant). Si la des-
agregació geogràfica i funcional que fa l’INE permet el càl-
cul per comunitats autònomes es podrà veure i comparar
com han evolucionat l’IPC cultural (i per subsectors cultu-
rals) i l’IPC general al llarg dels darrers anys tant a Catalunya
com al total de l’Estat espanyol. En el supòsit que les dades
proporcionades per l’INE no permetin el nivell de desagre-
gació funcional necessari per al càlcul regional es farà una
proposta de les dades que caldria recollir, a Catalunya, per
tal que aquests índexs puguin ser calculats per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT en endavant).

La importància de definir el disseny de càlcul de l’IPC cul-
tural global i per subsectors culturals rau en el fet que un
cop aquests puguin ser calculats es podrà veure quina ha
estat l’evolució del preu dels béns i serveis culturals en els
darrers anys. La seva anàlisi proporcionarà informació de
com la variació dels preus dels diferents béns i serveis cul-
turals pot afectar el consum cultural de les llars catalanes,
però també pot ser un indicador de com els preus d’a-
quests productes evolucionen a una taxa superior/inferior
a la de la resta de béns i serveis de l’economia, posant de
relleu el compliment/incompliment del model de la «fatali-
tat de costos» de Baumol i Bowen (1966).

2. Metodologia

Per tal de definir el càlcul de l’IPC cultural, en primer terme
s’ha analitzat la informació tècnica de l’IPC que propor-
ciona l’INE. Prenent com a referència la metodologia de
l’IPC, base 2006, els articles de la cistella de la compra
s’agreguen en subclasses, aquestes en classes, poste-
riorment en subgrups i, per últim, els subgrups en grups.
L’estructura funcional de l’IPC consta de 12 grups, 37
subgrups, 79 classes i 126 subclasses. A més, es mante-
nen les 57 rúbriques i els 28 grups especials que hi ha en
l’IPC base 2001.

Per al disseny de l’IPC cultural s’han analitzat els compo-
nents del Grup 09 Oci i Cultura. En concret, aquest grup
es compon dels següents subgrups:

• 091 Subgrup: Equips i suports audiovisuals, fotogrà-
fics i informàtics.

• 092 Subgrup: Articles recreatius i esportius, floristeria i
mascotes.

• 093 Subgrup: Serveis recreatius, esportius i culturals.
• 094 Subgrup: Llibres, premsa i papereria.
• 095 Subgrup: Viatge organitzat.

Alhora cadascun d’aquests subgrups està compost per
diferents classes i subclasses de béns i serveis relacionats
amb l’oci i la cultura. Una descripció i contingut de les di-
ferents classes i subclasses del Grup 09 (Oci i cultura) de
l’IPC es pot veure a la Taula 1.
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GRUP 09. OCI I CULTURA

Subgrup 091. Equips i suports audiovisuals, fotogràfics i informàtics
Classe 0911. Equips d’imatge i so
Subclasse 09111
• Equips d’imatge i so
• Receptors de ràdio, ràdio despertadors, transistors, radiocassets,

walkman, aparells emissors-receptors, aparells de radioaficionat,
etc.; tocadiscos, reproductors i gravadors de cassets, reproductors
de CD, cadenes d’alta fidelitat i els seus components (sintonitza-
dors, amplificadors, altaveus, etc.); micròfons, auriculars, etc.

• Televisors, antenes de televisió i antenes parabòliques.
• Vídeos i reproductors de cintes de vídeo.
Classe 0912. Equips fotogràfics i cinematogràfics
Subclasse 09121
• Equips fotogràfics i cinematogràfics
• Càmeres fotogràfiques, flaixos, trípodes, lents, filtres, equips de re-

velatge i altres accessoris de fotografia.
• Càmeres fixes i mòbils i amb registre de so, càmeres de vídeo, pro-

jectors de pel·lícules i diapositives, pantalles, filtres i mesuradors de
llum, visors i altres accessoris de cinematografia.

Classe 0913. Equips informàtics
Subclasse 09131
• Equips informàtics
• Ordinadors personals, monitors, impressores, escàners, mòdems,

CD-ROM i altres accessoris dels ordinadors, programari, calcula-
dores, màquines d’escriure i altres màquines per al tractament de
textos.

Classe 0914. Suport per al registre d’imatge i so
Subclasse 09141
• Suport per al registre d’imatge i so
• Suports per al registre de so (discos, CD, cassets, etc.) i de vídeo

(cintes de vídeo, DVD, etc.) tant gravats com no.
• Disquets i CD per a ordinadors
• Plaques i pel·lícules de foto sense impressionar, cartutxos i discos

per a ús fotogràfic i cinematogràfic, bombetes de flaix i paper de fo-
tografia, preparats químics per a ús fotogràfic.

Subgrup 092. Articles recreatius i esportius, floristeria i mascotes
Classe 0921. Articles recreatius i esportius
Subclasse 09211
• Jocs i joguines
• Joguines de tot tipus: ninots, peluixos, cotxes, jocs de construcció,

trencaclosques, plastilina, disfresses, articles de broma, articles de
Nadal, etc.

• Jocs de cartes, naips i jocs de saló; jocs d’escacs i similars.
• Jocs electrònics, videojocs i jocs d’ordinador per a la televisió.
Subclasse 09212
• Grans equips esportius
• Caravanes, aeroplans, ultralleugers, etc.
• Vaixells, pots no inflables, taules de windsurf, canoes, etc.
• Equips de submarinisme, piscines no permanents, etc.
• Equips i articles de gimnàs.
• Instruments musicals i els seus accessoris.
Subclasse 09213
• Altres articles recreatius i esportius
• Equips per a l’esport, la gimnàstica i l’educació física tals com pilo-

tes, balons, raquetes, pals, patins, peses, botes de futbol o d’esquí,
ulleres submarines, munició per a caça i esport, canyes i equips de
pesca; equips per a la platja i jocs a l’aire lliure; equips de càmping,
etc.

Classe 0922. Floristeria i mascotes
Subclasse 09221
• Floristeria
• Plantes, flors, arbustos, etc. naturals o artificials; llavors, fertilitzants,

abonaments, testos, etc. Inclou les despeses d’enviament de flors
i plantes.

Subclasse 09222
• Mascotes
• Compra d’animals domèstics.
• Menjar; productes veterinaris, de neteja i bellesa per a animals; co-

llarets, corretges, morrions; gosseres, gàbies, aquaris i altres arti-
cles relatius a animals domèstics.

• Tot tipus de serveis per a animals domèstics: veterinaris, de neteja,
perruqueria, allotjament, enterrament, etc.

Subgrup 093. Serveis recreatius, esportius i culturals
Classe 0931. Serveis recreatius i esportius
Subclasse 09311
• Serveis recreatius i esportius
• Despeses en espectacles esportius (estadis de futbol, circuits de

carreres, hipòdroms, pistes de bàsquet o tennis, etc.), en parcs d’a-
traccions, fires, visites guiades, bowlings, màquines recreatives dis-
tintes de les d’apostes i telefèrics d’estacions d’esquí.

• Lloguer d’equip i accessoris per a l’esport i el temps lliure.
• Lliçons en grup o individuals d’aeròbic, ball, esquí, natació, etc.
Classe 0932. Serveis culturals
Subclasse 09321
• Serveis culturals
• Despeses en les entrades als esdeveniments i/o llocs següents:

• cinemes i teatres
• òperes, concerts, ballets, sarsueles i altres espectacles

musicals
• circs, espectacles de llum i so, toros, etc.
• museus, exposicions, galeries d’art i monuments
• parcs nacionals, zoològics, jardins botànics, aquaris, reserves

naturals, etc.
• biblioteques, hemeroteques, mediateques, etc.

• Les quotes de televisió o ràdio, fil musical, quotes de videoclubs, lli-
cències de radioaficionat i llicencies de ràdio i televisió.

• Serveis fotogràfics (revelatge, impressió, ampliació, còpia, foto re-
trat, etc.), serveis de músics i pallassos per a espectacles privats.

• Lloguer de béns culturals com televisors, vídeos, ordinadors, etc.

Subgrup 094. Llibres, premsa i papereria
Classe 0941. Llibres
Subclasse 09411
• Llibres d’entreteniment
• Llibres d’entreteniment, atles, diccionaris, enciclopèdies, llibres per

acolorir, àlbums i enquadernació de llibres.
Subclasse 09412
• Llibres de text
• Llibres de text d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat,

educació universitària, formació professional de grau mitjà i superior,
etc.

• Llibres de text d’altres ensenyaments (inclou oposicions).
Classe 0942. Premsa i revistes
Subclasse 09421
• Premsa i revistes
• Tot tipus de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques.
Classe 0943. Material de papereria
Subclasse 09431
• Material de papereria
• Pòsters, targetes de felicitació i visita, postals, mapes, calendaris,

etc.
• Quaderns, sobres, agendes, bolígrafs, líquids correctors, grapado-

res i grapes, clips, fulls, materials de dibuix i pintura, material de tre-
balls manuals, etc.

Subgrup 095. Viatge organitzat.
Classe 0951. Viatge organitzat
Subclasse 09511
• Viatge organitzat
• Vacances amb viatge, allotjament, menjar i gires, etc.; excursions i

visites organitzades.
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Taula 1. Contingut de les subclasses del Grup 09 (Oci i cultura) de l’IPC

Font: Institut Nacional d’Estadística (2006)



Atès que no tots els béns i serveis inclosos en els subgrups
estan directament relacionats amb la cultura, a continuació
es presenta una proposta dels subgrups, classes i sub-
classes que haurien de formar part del càlcul de l’IPC cul-
tural i de l’IPC de cadascun dels subsectors culturals.
Aquesta proposta parteix de la delimitació dels béns i ser-
veis culturals utilitzada pel Ministeri de Cultura en l’Anuario
de Estadísticas Culturales, que pren com a punt de partida
els treballs metodològics desenvolupats en la Unió Euro-
pea des de l'any 1997, i en els quals Espanya va participar
activament, amb l’objectiu principal d’assolir un cert grau
d’harmonització que permetés la comparativa entre països.

La delimitació concreta de l’àmbit cultural que utilitza el
Ministeri per a l’estimació de les diferents magnituds
depèn de les correspondències entre les classificacions
oficials utilitzades en les estadístiques que proporcionen
la informació general i l'àmbit cultural considerat, així com
de la disponibilitat de desglossaments.

Donat que l’objectiu d’aquest treball és presentar una clas-
sificació dels béns i serveis culturals que sigui factible, en
el sentit que sigui fàcil disposar de les dades i que aques-
tes es recullin de manera homogènia per a tot l’Estat, s’ha
optat per partir de la classificació de béns i serveis cultu-
rals que utilitza el Ministeri en l’anàlisi de la despesa cultu-
ral de les llars espanyoles. Aquestes dades de l’Anuario
de Estadísticas Culturales procedeixen de l'Encuesta de
Presupuestos Familiares Base 2006 que classifica els di-
ferents béns i serveis de consum seguint la classificació
harmonitzada de béns i serveis COICOP (Classification Of
Individual Consumption by Purpose), que alhora és la uti-
litzada per l’INE en el càlcul de l’IPC. En aquest sentit, cal
assenyalar que cada parcel·la de consum de l’Encuesta
de Presupuestos Familiares està representada per un o
més articles en l’IPC de forma que l’evolució dels preus
d’aquests articles representa la de tots els elements que
integren aquesta parcel·la.

La relació de béns i serveis culturals que utilitza el Ministeri
en la delimitació del consum cultural de les famílies segu-
eix el grau de desagregació funcional que permet l'Encu-
esta de Presupuestos Familiares Base 2006 (vegeu annex
1). Donat que aquesta enquesta inclou determinats epí-
grafs que no tenen caràcter cultural, com ara els «Serveis
per a animals domèstics» que estan inclosos en la rúbrica
«Serveis per a festes privades, serveis fotogràfics i serveis
per a animals domèstics» o la «Reparació dels instruments
òptics» dins de la rúbrica «Reparació d'equips i accesso-
ris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la infor-
mació», entre d’altres, s’ha optat per prescindir de tots ells.

Pel que fa a les agrupacions per sectors culturals, aques-
tes s’han fet tenint en compte la classificació de la
UNESCO (UNESCO Framework for Cultural Statistics,
FCS) elaborada al llarg dels anys vuitanta i que encara avui
és una referència clau per a molts marcs estadístics des-
envolupats a escala nacional i regional (vegeu annex 2). En
concret, tot i que del Framework for Cultural Statistics

(FCS) de la UNESCO se’n desprèn una definició àmplia del
terme cultura, en línia amb la classificació emprada per
l’INE en el Grup 9 (Oci i cultura), s’ha optat també per ob-
viar algunes de les categories, com ara la d’esports i jocs,
turisme, entorn o natura o activitats socioculturals, tal i
com fan molts altres estudis, a escala nacional i interna-
cional i fins i tot per la mateixa UNESCO (2005). S’ha optat
també per desagregar la informació relativa a suports de
registre de vídeo (cintes de vídeo, DVD, etc.) i suports per
al registre de so (discos, CD, cassets, etc.) entre gravats i
no gravats.

3. Presentació de resultats

És, doncs, a partir de la relació de béns i serveis culturals
que considera el Ministeri en l’Anuario de Estadísticas Cul-
turales, en la seva anàlisi del consum cultural de les llars,
que es proposa una nova classificació en la qual desapa-
reixen aquells epígrafs no directament relacionats amb la
cultura (Taula 2). Així mateix, les agrupacions per sectors
culturals s’han fet tenint en compte la classificació de la
UNESCO (UNESCO Framework for Cultural Statistics,
FCS), amb l’objectiu que la classificació que es proposa no
s’allunyi d’una catalogació de béns i serveis culturals més
o menys harmonitzada.
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S U B C L A S S E C O N C E P T E P E R I O D I C I T A T

MAT ER I A L IMPRÈ S I L I T E RATURA

• Llibres • 09411

• 09412

• Premsa • 09421
• Revistes • 09421
• Altres publicacions periòdiques

• 09421
• Biblioteques

• 09321

ÀUD I O I M I T J ANS DE COMUN I C AC I Ó

• Cinema • 09121

• 09141

• 09151
• 09321

• Vídeo • 09111
• 09141
• 09141
• 09321
• 09321

• Ràdio • 09111

• 09321
• Televisió • 09111

• 09321

• 09321
• Música gravada

• 09111

• 09141
• 09141
• 09221

ART S E SCÈN I QUE S I MUS I C A L S

• Teatre • 09321
• Dansa • 09321
• Lírica • 09321
• Altres • 09321

ART S V I S UA L S

• Museus • 09321
• Dansa • 09321

ART S V I S UA L S

• Museus • 09321
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Taula 2. Propostadebéns i serveis culturals per al càlcul d’un IPCcultural, a partir de la classificaciódebéns i ser-
veis de consum de les llars (COICOP) utilitzada en l’Encuesta de Presupuestos Familiares Base 2006 i en l’IPC.

Llibres d’entreteniment: Llibres d’entreteniment, atles, diccionaris, enciclopèdies, llibres per aco-
lorir, àlbums i enquadernació de llibres
Llibres de text: Llibres de text d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació uni-
versitària, formació professional de grau mig i superior, etc.
Llibres de text d’altres ensenyaments (inclou oposicions)
Premsa
Revistes

Altres publicacions periòdiques

Serveis culturals: entrades a biblioteques, hemeroteques, mediateques, etc. i pagaments per tar-
getes de lector en biblioteques

• Cada 2 setmanes

• Trimestral

• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes

• Anual

• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes
• Anual
• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes
• Darrer rebut
• Cada 2 setmanes
• Anual

• Darrer rebut
• Anual
• Darrer rebut

• Cada 2 setmanes

• Anual

• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes
• Anual

• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes
• Cada 2 setmanes

• Cada 2 setmanes

Equips cinematogràfics: càmeres fixes i mòbils i amb registre de so, videocàmeres, projectors de pel·lí-
cules i diapositives, pantalles, filtres i mesuradors de llum, visors i altres accessoris de cinematografia.
Suport per al registre d'imatges i so: suports per al registre d’imatge i so; plaques i pel·lícules de
foto sense impressionar, cartutxos i discos per a ús cinematogràfic.
Reparació d’equips i accessoris audiovisuals: reparació d’equip audiovisual i cinematogràfic
Cinemes
Equips d’imatge i so: vídeos i reproductors de cintes de vídeo
Suport per al registre d'imatges i so: suports de registre de vídeo (cintes de vídeo, DVD, etc.) gravats.
Suport per al registre d'imatges i so: suports de registre de vídeo (cintes de vídeo, DVD, etc.) no gravats.
Quotes de videoclubs i vídeo comunitari.
Lloguer de vídeos: lloguer de material i béns culturals tals com vídeos.
Equips d’imatge i so: receptors de ràdio, autoràdios, ràdios despertadors, transistors, radiocassets, walk-
man, MP3, antenes de ràdio, aparells emissors-receptors, aparells de radioaficionat, emissors i transmis-
sors; aparells de telecontrol per ràdio de maquetes, aparells de radiotelecomunicació i telecontrol per a
avions, vaixells, cotxes, etc.; aparells de radiodetecció i radiosonda; aparells de radiodifusió fixos i portàtils.
Quotes per llicència de ràdio: les quotes de ràdio; fil musical; llicències de ràdio aficionat i llicències de ràdio.
Equips d’imatge i so: televisors, antenes, antenes parabòliques i comandaments a distància.
Quotes per llicència de televisió; subscripcions a xarxes per cable i satèl·lit: les quotes de televi-
sió (canals privats, imposats per l'ús de televisió, etc.); i llicències de televisió.
Lloguer de televisió: lloguer de material i béns culturals tals com televisors.

Equips d’imatge i so: radiocassets, walkman, MP3, giradiscos, tocadiscos, reproductors i grava-
dors de cassets, reproductors de CD, reproductors portàtils, minicadenes, cadenes d'alta fideli-
tat i els seus components (taules de barreges, sintonitzadors, amplificadors, altaveus, bafles,
equalitzadors, etc.); micròfons, auriculars; comandament a distància per a equips de so, etc.
Suport per al registre de so: suports per al registre de so (discos, CD, cassets, etc.) gravats.
Suport per al registre de so: suports per al registre de so (discos, CD, cassets, etc.) no gravats.
Instruments musicals: pianos verticals i de cua, automàtics i electrònics, clavicordis, òrgans i al-
tres instruments de teclat; violins, guitarres (elèctriques o no); trompetes, clarinets, flautes; altres
instruments de corda, vent o percussió; accessoris d'instruments musicals.

Serveis culturals: teatres
Serveis culturals: ballets, balls públics.
Serveis culturals:òperes i sarsuela.
Serveis culturals: concerts i altres espectacles musicals, circs, espectacles de llum i so, toros,
serveis de músics i pallassos per a espectacles privats, etc

Serveis culturals: servei de museus, exposicions
Serveis culturals: galeries d’art

Serveis culturals: entrada a monuments (palaus, monuments històrics, etc.)



Pel que fa a les ponderacions, cal assenyalar que l’IPC,
base 2006, a l’igual que l’IPC, base 2001, revisa anual-
ment les ponderacions per a determinat nivell de des-
agregació funcional. Per fer aquesta actualització utilitza la
informació proporcionada per l’Encuesta de Presupues-
tos Familiares 2006, que des de l’any 2006 substitueix
l’Encuesta Continua de Presupuestos Familiares i que té
periodicitat anual. Les ponderacions de cada article re-
presenten la relació entre la despesa feta en les parcel·les
representades per l’article en particular i la despesa total
feta en totes les parcel·les cobertes per l’índex. És impor-
tant assenyalar que aquestes ponderacions són diferents
en cada una de les agregacions geogràfiques (províncies,
comunitats autònomes i conjunt nacional).

A tall informatiu, s’ha d’assenyalar que la ponderació del
grup Cultura, primer, i Oci i Cultura, a partir de l’any 2001,
ha anat variant al llarg dels anys i que, en el 2007, moment
en el qual es canvia de base, té un pes de 71,089 sobre
1.000 en el total de la cistella de la compra (Taula 3).

Les dades corresponents al darrer any 2008 mostren una
ponderació superior en el cas del Grup 09: Oci i cultura,
que ascendeix a 74,957. En el cas de Catalunya les pon-
deracions d’aquest Grup són superiors, del 80,356 i
84,884, en els anys 2007 i 2008, respectivament. Aques-
tes dades mostren, doncs, el major pes que els béns i ser-
veis culturals tenen en el conjunt de la despesa de les
famílies catalanes. Una anàlisi més detallada per subgrups,
nivell màxim de desagregació per comunitats autònomes,
posa de relleu diferències entre Catalunya i el total nacio-
nal. A excepció del subgrup de «Llibres, premsa i papere-

ria», la resta de subgrups presenten una ponderació su-
perior en el total de consum de les llars catalanes respecte
al total nacional (Taula 4).

Pel que fa a la periodicitat en la recollida dels preus, aquesta
varia segons la freqüència amb la qual es modifiquen els
preus dels articles. En el cas dels béns i serveis del Grup 09
(Oci i Cultura) la periodicitat pot ser mensual o trimestral.

La desagregació geogràfica de l’IPC 2006 només permet
tenir dades per comunitats autònomes i, per tant, per a Ca-
talunya les dades només estan disponibles a nivell de
Grups (09) i Subgrups (091, 092, 093, 094 i 095). En
aquest sentit, seria necessari disposar de dades a nivell de
subclasses que permetessin el càlcul de l’IPC cultural. El
càlcul de l’IPC cultural seria interessant no només a escala
global i de sectors culturals, sinó també, amb un nivell de
desagregació més elevat, que permetés veure el compor-
tament dels diferents béns i serveis dins d’una mateixa
classe. Pel que fa a la freqüència de recollida de les dades
es contempla la mateixa que s’utilitza en l’Encuesta de Pre-
supuestos Familiares Base 2006, a partir de la classificació
de béns i serveis de consum de les llars (COICOP).

4. Conclusions

La proposta de dissenyar un IPC cultural partia de l’ob-
jectiu principal de poder mesurar l’evolució del nivell de
preus dels productes culturals (béns i serveis) consumits
per les llars catalanes. El càlcul d’un IPC cultural permetria:

• veure si l’evolució del nivell de preus d’aquests pro-
ductes es diferencia de l’evolució del nivell general de
preus

• veure si l’evolució dels preus d’aquests productes es
comporta de manera diferent a Catalunya que a la
resta de l’Estat espanyol

• veure quin és el comportament dels diferents sectors i
subsectors culturals dins de l’IPC cultural, distingint
entre béns i serveis culturals en tots els casos.

Pel que fa al comportament dels preus dels productes cul-
turals a Catalunya, serà interessant veure si el diferencial
d’inflació que l’economia catalana manté respecte a Es-
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Taula 3. Grups de consum i ponderacions per grups

Grups Ponderacions

Base 1976 - Cultura 69,44
Base 1983 - Cultura 69,60
Base 1992 - Cultura 72,67
Base 2001 - Oci i cultura 67,263
Base 2006 - Oci i cultura 71,089

Total 1.000,00

Font: Institut Nacional d’Estadística (2006)

Taula 4. Ponderacions IPC Nacional i de Catalunya per subgrups. 2007-2008.

2007 2008

Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Equips i suports audiovisuals, fotogràfics i informàtics 13,759 12,703 14,678 13,537
Articles recreatius i esportius; floristeria i mascotes 13,327 12,049 13,696 12,382
Serveis recreatius, esportius i culturals 19,796 16,377 21,220 17,543
Llibres, premsa i papereria 16,317 16,641 16,999 17,312
Viatge organitzat 17,158 13,319 18,290 14,183

Font: Institut Nacional d’Estadística (2008)



panya (i la zona euro) es dóna també en aquest tipus de
productes. Tot i que aquest darrer punt ja ha estat tractat
en l’estudi La inflació a Catalunya (2005) de la Generalitat
de Catalunya, la nova agrupació de béns i serveis culturals
i de la comunicació que aquí es proposa permetrà veure,
de manera més acurada, si el diferencial de preus que
tenen aquests productes en comparació amb Espanya es
manté o no. En qualsevol cas, és interessant assenyalar
que en l’anomenat estudi es posava de relleu com entre
les partides amb un diferencial més destacat respecte a
Espanya en el període 1995-2004 hi figuraven el lleure i la
cultura. Aquest grup, juntament amb el vestit i el calçat,
són els que han tendit a ampliar més aquesta desviació
en els darrers anys, que, en el cas del lleure i la cultura, a
més mostra una persistència al llarg de tot el període. En
aprofundir dins de cada grup, s’observa com les desvia-
cions més importants corresponen als béns (exceptuant
les publicacions), categoria que inclou articles recreatius i
esportius, equips audiovisuals, informàtics i fotogràfics.
Tanmateix, en els darrers anys els serveis culturals també
tendeixen a ampliar el diferencial.

Les implicacions pel que fa a la política cultural del càlcul
d’un IPC cultural són rellevants, ja que el coneixement de
l’evolució dels preus experimentada pel conjunt de pro-
ductes culturals i per cada un dels béns i serveis culturals
per separat pot ajudar a entendre la major o menor eficà-
cia de les polítiques afavoridores del consum cultural de
les llars catalanes i, en darrera instància, pot ser un factor
a considerar en el disseny de polítiques adreçades a as-
solir una major democratització de l’accés a la cultura.

Per altra banda, conèixer l’evolució dels preus dels pro-
ductes culturals permetrà contrastar si aquests han evo-
lucionat a una taxa superior/inferior a la de la resta de béns
i serveis de l’economia. Arribats a aquest punt seria inte-
ressant analitzar l’evolució que experimenten els preus de
diferents productes culturals, distingint entre aquells que
són resultat de processos de producció més artesans i
aquells que ho són de processos industrialitzats. D’a-
questa manera es podrà veure si els preus de productes
culturals més artesans, com ara les arts escèniques, aug-
menten més ràpid que la inflació general, donat l’increment
constant dels costos, tal i com assenyalaven Baumol i
Bowen (1966).

Abans de finalitzar, cal assenyalar que en la darrera publi-
cació de l’Anuario de Estadísticas Culturales del Ministeri

de Cultura (2008) s’han inclòs indicadors de l’evolució (del
2002 al 2007) dels preus d’alguns productes culturals. En
concret, d’aquells béns i serveis pels quals es disposa
d’informació. Aquest és el cas dels llibres, premsa i revis-
tes, serveis culturals, equips d’imatge i so, equips foto-
gràfics i cinematogràfics i suport per al registre d’imatge,
so i dades (Taula 5).

Aquest càlcul es correspon amb les dades que propor-
ciona EUROSTAT (2007) de manera agregada per als 27
països de la Unió Europea. En concret i per al període
2000-2006, l’Oficina Estadística de la Unió Europea pro-
porciona dades de l’IPC harmonitzat per a les següents
categories de béns i serveis: llibres; premsa i revistes; ser-
veis culturals; equips d’matge i so, equips fotogràfics i ci-
nematogràfics i suport per registre d’imatge, so i dades
(Gràfic 1).
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Taula 5. Índex de Preus al Consum de determinats béns i serveis vinculats a la cultura

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Llibres 88,6 92,3 96,0 98,0 100,0 102,9
Premsa i revistes 91,4 94,4 97,1 98,8 100,0 101,4
Serveis culturals 93,3 95,6 97,0 98,6 100,0 103,4
Equips d’imatge i so 138,8 131,3 121,7 109,3 100,0 88,6
Equips fotogràfics i cinematogràfics 144,6 138,0 124,6 110,5 100,0 85,5
Suport per al registre d’imatges, so i dades 101,3 101,0 100,7 100,4 100,0 98,7
Índex general nacional 88,0 90,7 93,5 96,6 100,0 102,8

Font: INE. Índice de Precios de Consumo. Base 2006
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Gràfic 1. Índex de Preus al Consum harmonitzat
dels principals béns i serveis vinculats a la cultura
en els països de la UE-27. (Índex base: 2000 = 100)
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Source: Eurostat, HICP



6. Annexos

6.1. Annex 1. Relació de béns i serveis culturals considerats pel Ministeri de Cultura en l’Anuario de Es-
tadísticas Culturales, els seus codis i descripció segons la classificació de béns i serveis de consum de
les llars (COICOP) utilitzada en l'Encuesta de Presupuestos Familiares Base 2006.

Font: Institut Nacional d’Estadística (2006),

S U B C L A S S E C O N C E P T E

L L I B R E I P UB L I C AC I ONS P ER I ÒD I QUE S

09511 Llibres no de text: llibres, atlas, diccionaris, enciclopèdies, bíblies; llibres de retalls, llibres per acolorir, àlbums per a nens; i enquader-
nació de llibres.

09521 Premsa: tot tipus de premsa diària; tot tipus de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques.

S ER V E I S CU LTURA L S

Espectacles (Cinemes, teatres i altres)
09421 Balls, cinemes, teatres i espectacles: cinemes, teatres; òperes, concerts, ballets, sarsuela i altres espectacles musicals; balls públics;

circs, espectacles de llum i so, toros, etc.
Museus, biblioteques, parcs i similars
09422 Museus, jardins botànics, biblioteques i similars: servei de museus, exposicions galeries d'art i entrada a monuments (palaus, monu-

ments històrics, etc.); entrades a parcs nacionals, zoològics, jardins botànics, aquaris, reserves naturals, etc.; entrades a biblioteques,
hemeroteques, mediateques, etc.; i pagaments per targetes de lector en biblioteques.

Quotes i lloguers de ràdio i televisió
09423 Quotes per llicència de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i satèl·lit: les quotes de televisió o ràdio (canals privats, impo-

sats per l'ús de televisió, etc.); fil musical, quotes de videoclubs, vídeo comunitari; llicències de ràdio aficionat i llicències de ràdio i te-
levisió.

09424 Lloguer de televisió i vídeos: lloguer de material i béns culturals tals com televisors, vídeos, ordinadors, equip fotogràfic, videocassets,
etc.

Altres serveis culturals
09425 Serveis per a festes privades, serveis fotogràfics i serveis per a animals domèstics: serveis de músics, pallassos i actors per a espec-

tacles privats; serveis fotogràfics com revelat, impressió ampliació, copiat, foto retrat, etc.; serveis veterinaris i altres serveis per a ani-
mals domèstics com neteja; perruqueria de gossos, allotjament d'animals (hotels canins), enterrament d'animals i passeig d'animals.

EQU I P S I A CCE S SOR I S AUD I O V I S UA L S DE TRAC TAMENT DE L A I N FORMAC I Ó

Equips d'imatge i so
09111 Equips per a la recepció enregistrament i reproducció de so: receptors de ràdio, autoràdios, ràdios despertadors, transistors, radio-

cassets, walkman, MP3, antenes de ràdio, aparells emissors-receptors, aparells de radioaficionat, emissores i transmissors; aparells de
telecontrol per ràdio de maquetes, aparells de radiotelecomunicació i telecontrol per a avions, vaixells, cotxes, etc.; aparells de radio-
detecció i radiosonda; aparells de radiodifusió fixos i portàtils; giradiscos, tocadiscos, reproductors i gravadors de cassets, reproduc-
tors de CD, reproductors portàtils, minicadenes, cadenes d'alta fidelitat i els seus components (taules de barreges, sintonitzadors,
amplificadors, altaveus, bafles, equalitzadors, etc.); micròfons, auriculars; comandament a distància per a equips de so, etc.

09112 Televisors i vídeos: televisors, antenes de televisió, antenes parabòliques i comandaments a distància; vídeos i reproductors de cintes
de vídeo, reproductors de DVD, gravadora DVD i comandaments a distància.

Equip fotogràfic i cinematogràfic
Equip fotogràfic i cinematogràfic: càmeres fotogràfiques, flaixos, trípodes, mesuradors de llum, altres accessoris de fotografia i equips
de revelar fotografia; projectors de diapositives; càmeres fixes i mòbils i amb registre de so, càmeres de vídeo, filmadora, projectors de
pel·lícules i diapositives; equips de processament i ampliació de pel·lícules, pantalles, visors, lents, filtres i mesuradors de llum, trípodes,
flaixos, aparells de revelar, objectius, visors tridimensionals i altres accessoris de cinematografia.

Tractament de la informació i Internet
09131 Material de tractament de la informació: ordinadors personals i monitors; impressores, escàners, mòdems, CDROM, llapis USB i altres

accessoris dels ordinadors; software; calculadores (també de butxaca); màquines d'escriure i màquines per al tractament de textos; fax
i contestadors automàtics mitjançant ordinadors personals; Kits ADSL; ordinadors i perifèrics no desglossables.

08314 Serveis relacionats amb Internet: quotes de connexió a Internet o a altres xarxes de comunicació; instal·lació del Kit ADSL

A LTR E S BÉNS I S ER V E I S

09141 Suport per al registre d'imatges, so i dades: suports de registre de sons gravats (discos, disc compacte, minidisc, dat, cassets); suports
de registre de vídeo i dades gravades (cintes de vídeo, DVD, laserdisc, etc.); suports de registre de so, vídeo i dades no gravades; pla-
ques i pel·lícules de foto sense impressionar, cartutxos i discos per a ús fotogràfic i cinematogràfic, targetes de memòria per a càme-
res fotogràfiques, bombetes de flaix i paper de fotografia, preparats químics per a ús fotogràfic, diamants i safirs per a tocadiscos.

09221 Instruments musicals: pianos verticals i de cua, automàtics i electrònics, clavicordis, òrgans i altres instruments de teclat; violins, gui-
tarres (elèctriques o no); trompetes, clarinets, flautes; altres instruments de corda, vent o percussió; accessoris d'instruments musicals.

09151 Reparació d'equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la informació: reparació d'equip audiovisual, fotogràfic
i cinematogràfic, d'instruments òptics i d'equips de tractament de la informació.
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6.2. Annex 2. Marc per a les estadístiques culturals
(Framework for Cultural Statistics, FCS) de la
UNESCO

0. PATRIMONI CULTURAL
0.1. Monuments històrics
0.2. Patrimoni arqueològic
0.3. Patrimoni musicològic
0.4. Patrimoni arxivístic
0.5. Altres formes de patrimoni cultural
1. MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA
1.1. Llibres i fullets
1.2. Premsa i publicacions periòdiques
1.3. Serveis de biblioteca
2. & 3. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
2.1. Música en viu
2.2. Teatre musical
3.1. Teatre
3.2. Dansa
3.3. Altres arts escèniques
4. ARTS VISUALS
Grup A
4.1. Pintura
4.2. Escultura
4.3. Arts gràfiques
4.4. Artesania
4.5. Altres formes d’arts visuals
Grup B
4.6. Fotografia
4.6.1. Fotografia artisticocreativa
4.6.2. Altra fotografia
5 & 6. ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS
5. CINEMA I FOTOGRAFIA
5.1. Cinema
5.2. Fotografia
6. RÀDIO I TELEVISIÓ
6.1. Ràdio
6.2. Televisió
5/6. Vídeo
7. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
7.1. Vida associativa
7.2. Instal·lacions socioculturals polivalents
7.3. Pràctiques socioculturals
7.3.1. Pràctiques individuals
7.3.2. Vida familiar
7.3.3. Vida comunitària

7.4. Dades intercategoria
Turisme
8. ESPORTS I JOCS
9. ENTORN I NATURA
9.1. Entorn natural
9.2. Entorn urbà (qualitat de vida en entorns urbans)

Font: UNESCO
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