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Economia

Ricard Rigall

L’impacte econòmic 
de la Fundació Gala–Salvador
Dalí en el seu entorn

El sector cultural d’un territori té un paper molt impor-
tant en la preservació, el foment i la divulgació del
patrimoni i del llegat històric i artístic d’una determina-
da comunitat de persones. A l’hora de valorar la
importància d’aquest sector per a un cert conjunt
d’individus, sovint es restringeix l’atenció als aspectes
més purament relacionats amb la cultura (vegeu Arias i
Frey). Aquesta limitació ignora les múltiples influències
addicionals que qualsevol activitat relacionada amb la
cultura té sobre la comunitat on es troba inserida. Una
d’aquestes influències es refereix a l’impacte econò-
mic, és a dir, els recursos econòmics generats en el
territori gràcies a l’activitat cultural. Aquest article, a
través de l’anàlisi de l’impacte que la Fundació Gala –
Salvador Dalí té sobre l’economia del seu entorn, vol
contribuir a fer palès com la importància d’una institu-
ció d’aquest tipus per a la comunitat on està inserida
traspassa els aspectes purament culturals. La Funda-
ció Gala – Salvador Dalí, en addició al seu important
paper formatiu i educatiu i a la seva aportació a la con-
servació i manteniment del patrimoni cultural, també
arrossega turisme cultural. Això es tradueix en l’atracció
de despesa i la generació de riquesa dins del seu àmbit
territorial, que fa que la Fundació compleixi una funció
dinamitzadora per a l’economia del seu entorn. La
quantificació d’aquest impacte és necessària per posar
en context la veritable magnitud i importància d’una
institució com la Fundació Gala – Salvador Dalí.
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Algunes dades bàsiques de la Fundació
Gala – Salvador Dalí

En el context dels museus de belles
arts a l’Estat espanyol, la Fundació
Gala – Dalí va ser el 2005 la primera
institució privada en nombre de visi-
tants i la tercera si es tenen també en
compte els museus de titularitat públi-
ca, només darrere del Museo Nacio-
nal del Prado i del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (vegeu la
taula 1 i el gràfic 1). De fet, durant
l’any 2005 els centres de la Fundació
Gala – Salvador Dalí (el Teatre Museu
Dalí i Dalí·Joies a Figueres, la Casa-
Museu Salvador Dalí de Portlligat i la
Casa-Museu Castell Gala Dalí de
Púbol) van rebre un total d’1.208.726
visitants. D’aquests, 837.851 correspo-
nen al Teatre-Museu Dalí. L’afluència
de visitants al llarg dels darrers anys ha
mantingut una trajectòria sostinguda
de creixement a una taxa anual a
l’entorn del 5%, amb la notable
excepció de l’any 2004 (coincidint
amb l’Any Dalí), en què el creixe-
ment fou molt superior.

Pel que fa a la composició socio-
demogràfica dels visitants, entorn del
70% són estrangers, sobretot europeus
(la meitat). La franja d’edat majoritària
és de 26 a 40 anys, principalment viat-
gen en família i majoritàriament
s’allotgen a la Costa Brava (en un
establiment hoteler). Una majoria
molt significativa aprofita la visita als
diferents museus de la Fundació per
conèixer el nucli urbà en el qual es
troben situats. Així, una mica més del
60% dels visitants al Teatre-Museu
visiten Figueres, més del 80% dels
visitants a la Casa-Museu Castell Gala
Dalí fan un tomb per Púbol i pràcti-
cament la totalitat dels visitants de la
Casa-Museu Salvador Dalí aprofiten
per conèixer també Cadaqués. L’ofer-
ta cultural de la Fundació és molt ben
valorada pels visitants. La immensa

majoria (un 98,2% el 2005) valoren bé
o molt bé la visita al Teatre-Museu.

Des del punt de vista dels registres
comptables, la Fundació Gala – Salva-
dor Dalí destaca entre les institucions
culturals de belles arts en dos aspectes
principals: és la institució amb menys
ajudes públiques per visitant, d’una
banda, i la que té menys despeses
totals per visitant (i despeses de perso-
nal, en particular), d’una altra (vegeu
els gràfics 2 i 3).

Què és un estudi d’impacte econòmic?

Els estudis d’impacte econòmic van
més lluny de la simple enumeració de
les dades anteriors, ja que estimen el
conjunt d’activitat econòmica generada
directament o indirecta per la institució
cultural. Convé distingir-los, però, del
que seria una anàlisi cost-benefici
(vegeu Frey). Una anàlisi cost-benefici
social vol determinar l’efecte net d’un

museu o esdeveniment cultural sobre
el benestar de la societat que l’envolta,
considerant totes les vies a través de les
quals la cultura afecta el benestar de les
persones que componen la societat,
generin o no una activitat econòmica
explícita, és a dir, comportin o no
transaccions de mercat. Per exemple,
els aspectes de la cultura relacionats
amb la formació, l’enriquiment perso-
nal o social, la contribució a la creativi-
tat, la projecció social i altres efectes
que no generen una despesa explícita
queden exclosos dels estudis d’impacte,
però, en tenir efectes importants sobre
l’entorn, són considerats en una anàlisi
cost-benefici.

Els estudis sobre l’impacte econò-
mic de museus i, en general, d’esde-
veniments i institucions culturals són
força abundants, especialment als
Estats Units i als països de tradició
anglosaxona (vegeu Livingston, Bure-
au of Economic and Business Rese-

Nombre de visitants dels principlas museus de belles arts a Espanya, any 2005
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arch i Stronge, per posar només uns
exemples), però menys a l’Estat
espanyol, on fins ara només existia
l’estudi referent al museu Guggen-
heim de Bilbao (vegeu Herrero). La
proliferació d’aquest tipus d’estudis
mostra un cert canvi en la concepció
tradicional de les relacions entre cul-
tura i economia. Ja no es tracta única-
ment d’un procés unidireccional que
va de l’economia a la cultura –l’apor-
tació de recursos econòmics al foment
de la cultura–, sinó també del procés
contrari: la contribució que els esde-
veniments i les institucions culturals
aporten a l’activitat econòmica d’una
zona, sigui en la producció, la renda,
els llocs de treball, el creixement
econòmic o la recaptació fiscal. Al cap

i a la fi, en els estudis d’impacte
econòmic es vol estimar i quantificar
la magnitud del conjunt d’activitats
econòmiques originades directament
o indirecta per la cultura.

Els estudis d’impacte econòmic
solen basar-se en dues possibles meto-
dologies: de base d’exportació i input-
output (vegeu Johnson i Thomas, Sea-
man, Bosch i Sancho i Parellada i
Duch). Tot i que sense entrar en
detalls, cal dir que totes dues es basen
en la seqüència despesa-producció-
renda: la despesa cultural incentiva la
producció local i aquesta producció
genera renda, a més, òbviament,
d’ocupació i ingressos fiscals. L’objec-
tiu dels estudis d’impacte és, doncs,
calibrar la magnitud dels components

d’aquesta seqüència. Per fer-ho, dos
aspectes són especialment crítics. Pri-
mer, la selecció de l’àmbit territorial
d’incidència, és a dir, l’establiment
dels límits de què cal entendre per
«economia local», on s’estableixen les
relacions econòmiques d’interès. En
aquest aspecte, hi ha dos indicadors
bàsics que cal estudiar: els fluxos de
béns i serveis, especialment els fluxos
comercials, i els fluxos laborals, la
mobilitat «cap a dins» i «cap a fora» de
l’economia local per part dels treballa-
dors. Pel que fa a la Fundació Gala –
Salvador Dalí, l’àrea d’influència
obtinguda de l’anàlisi d’aquestes mag-
nituds s’aproxima força als límits terri-
torials de la comarca de l’Alt
Empordà. En segon lloc, la lògica de
l’estudi d’impacte econòmic d’una
institució ja existent ha de ser la
següent: cal determinar quina part de
l’activitat econòmica que té lloc
actualment a l’àrea amb presència de
la institució desapareixeria si la institu-
ció deixés d’existir. La diferència en
l’activitat econòmica en les dues situa-
cions, l’actual i la hipotètica, dóna lloc
a l’impacte real de la institució. Mal-
grat que la manera de procedir és clara
en teoria, en tractar-se d’una situació
«virtual» no és fàcil de posar-la en
pràctica (vegeu Baró i Bonet).

L’impacte econòmic de la Fundació 
Gala – Salvador Dalí

L’estudi de l’impacte de la Fundació
Gala – Salvador Dalí parteix de la
metodologia més sòlida i contrastada i
de les pràctiques i convencions més
prudents. D’aquesta manera, s’utilitza
una combinació de les metodologies
de base d’exportació i input-output
(vegeu, per exemple, Pulido i Fonte-
la). L’estudi ha emprat diferents fonts
d’informació, pròpies i externes. Com
a fonts pròpies, els comptes de la Fun-
dació, memòries anuals de la Fundació
i enquesta als visitants dels diferentsCost de personal per visitant a museus de belles arts a Espanya, any 2004
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museus de la Fundació. Com a fonts
externes, estadístiques generals i
econòmiques de la zona de referència
de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), l’Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), l’Anuari Econòmic
Comarcal de la Caixa de Catalunya,
l’Anuari Econòmic i Anuari Social de
La Caixa i la base de dades d’empreses
de Dun & Bradstreet;  compte Satèl·lit
del Turisme a Catalunya (elaborat per
l’Observatori de Turisme de Catalun-
ya); i enquestes de despesa turística
elaborades per l’Instituto de Estudios
Turísticos: Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), Encuesta de Gasto
Turístico (Egatur) i Movimientos
Turísticos de los Españoles (Familitur).

Les enquestes als visitants del dife-
rents museus de la Fundació (unes
4.350 enquestes per a l’any 2005)
mostren el perfil dels visitants i les
pautes d’allotjament i de mobilitat.
Tot això és clau per estudiar els
patrons de despesa dels visitants i, al
capdavall, l’impacte econòmic de la
Fundació. A partir d’aquestes dades,

els efectes detectats en el càlcul de
l’impacte econòmic de l’activitat de la
Fundació són els següents:

– Efectes directes: corresponen als
efectes econòmics directament gene-
rats per la compra i lloguer dels recur-
sos (productes, serveis, treball, etc.)
utilitzats en l’activitat cultural. Mesu-
ren la incidència directa que van tenir
les despeses realitzades per la Fundació

sobre l’economia del seu entorn en el
decurs de l’any 2005. De l’estudi dels
comptes econòmics de la Fundació es
dedueix que la despesa generadora
d’impacte econòmic en el territori
local va ser de més de 6.450.000 €

per l’any 2005.
– Efectes vinculats o complemen-

taris: corresponen a la demanda gene-
rada pels visitants culturals que no és
imputable directament al consum cul-
tural. Seria el cas de les despeses (de
restauració, transport, allotjament,
compres, etc.) que van realitzar els
visitants a l’entorn dels diferents
museus de la Fundació com a conse-
qüència del consum dels serveis cultu-
rals de la institució. Aquestes despeses
no estan directament relacionades amb
el consum dels serveis culturals, però
en cas que aquest consum no s’hagués
produït tampoc no haurien incidit en
el territori. El càlcul de la despesa efec-
tuada pels visitants dels museus de la
Fundació utilitza la informació que
proporcionen les enquestes als visi-
tants, especialment pel que fa al perfil
socioeconòmic i al lloc i tipus d’allot-
jament. Una vegada estimada la distri-
bució del tipus i perfil del visitant,
s’utilitzen les estimacions de despesa
fetes per l’Instituto de Estudios Turís-

Ajudes públiques per visitant a diferents museus de belles arts a Espanya, any 2004
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ticos, sens dubte les més sòlides i
homologables que existeixen a l’Estat
espanyol. L’anàlisi té els contrastos i els
mecanismes de comprovació conve-
nients i les hipòtesis que en algun punt
s’han d’introduir per cobrir algun buit
informatiu són sempre prudents.
D’aquestes consideracions en resulta
que els efectes vinculats van ser, per a
l’any 2005, de més de 73.820.000 €.

– Efectes indirectes: corresponen a
totes aquelles repercussions econòmi-
ques que els efectes directes i vinculats
tenen en el sistema econòmic. És a dir,
aquest tipus d’impacte es correspon
amb els efectes multiplicadors que les
activitats directament i indirecta lliga-
des al consum del servei cultural gene-
ren en el territori. Per exemple, la des-
pesa feta en un restaurant per un visi-
tant del Teatre-Museu representa
ingressos per al propietari del restau-
rant que al seu torn (almenys una
part), es transformaran en despesa quan
aquest propietari adquireixi algun pro-
ducte o servei, i així successivament
fins que l’efecte de la despesa inicial
del visitant del Teatre-Museu s’acabi
esgotant. Per quantificar aquests efec-
tes indirectes de les activitats de la
Fundació s’utilitza un mètode estàn-
dard, que està basat en el multiplicador
estimat en el Compte Satèl·lit del
Turisme de Catalunya (CSTC) de
l’any 2005 (que és 1,49, segons les
dades publicades el gener de 2006). La
utilització de diferents criteris, proce-
diments i fonts informatives no canvia
de manera significativa el valor del
multiplicador (així, per exemple, el
multiplicador de la producció de
l’economia catalana obtingut a partir
de la Taula Input-Output de 2001 és
de 1,46). A partir d’aquestes dades, el
valor dels efectes indirectes atribuïbles
a l’existència de la Fundació es pot cal-
cular en més de 39.140.000 €.

Per tant, considerant el conjunt
dels efectes, l’impacte econòmic total
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de la Fundació Gala – Salvador Dalí
sobre l’economia del seu entorn durant
l’any 2005 va ser de més de
119.425.000 €. A part d’aquesta activi-
tat econòmica total, també és possible
anar una mica més lluny i valorar
l’impacte econòmic en termes de Pro-
ducte Interior Brut (PIB), és a dir, de
generació de renda, i de generació
d’ocupació, per a la qual cosa s’han uti-
litzat els multiplicadors del VAB (Valor
Afegit Brut) i del treball obtinguts de la
matriu inversa corresponent a la Taula
Input-Output de l’economia catalana
del 2001. L’impacte sobre el PIB supe-
ra els 54.350.000 € i l’impacte sobre
l’ocupació es correspon a la creació de
1.252 llocs de treball. Aquests resultats
es resumeixen al gràfic 4.

En darrer terme, utilitzant les
dades contingudes al CSTC i la
matriu input-output de l’economia
catalana de l’any 2001, es pot distri-
buir l’efecte total de l’activitat de la
Fundació sobre les diferents branques
d’activitat econòmica. Per fer-ho, es
diferencia entre la distribució sectorial
de l’efecte total de les depeses vincula-
des, que atesa la seva naturalesa de
despesa turística se suposa que seguei-
xen la pauta de distribució estimada

pel CSTC, i la distribució sectorial de
l’efecte total de les depeses directes,
que se suposa que segueixen la matei-
xa distribució que la composició sec-
torial de la demanda final en la taula
input-output catalana del 2001. La
importància de l’activitat de la Funda-
ció per als diferents sectors econòmics
es pot veure a la taula 2.

Remarques finals

Aquesta breu anàlisi posa de manifest
que la influència de la Fundació Gala
– Salvador Dalí transcendeix els
aspectes culturals i educatius que tra-
dicionalment han centrat l’interès del
públic. Des d’un punt de vista de
generació d’activitat econòmica, la
contribució de la Fundació al seu
entorn és d’una importància més que
notable. Aquí simplement s’ha inten-
tat posar en perspectiva una dimensió
que, tot i ser molt rellevant per al
territori d’influència de la Fundació,
molt sovint o bé es dóna per suposa-
da, o bé es considera irrellevant i sim-
plement s’ignora. Confiem que, tot i
que de manera humil, aquest article
contribueixi a divulgar la utilitat de
l’anàlisi econòmica per a descobrir la

rellevància social d’aspectes no imme-
diatament aparents de la realitat del
sector cultural del nostre entorn.

Ricard Rigall  és economista, UdG.

Aquest article està basat en l’Estudi de l’Impacte
Econòmic de la Fundació Gala – Salvador Dalí,
realitzat pels professors Modest Fluvià Font,
Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent
de la Universitat de Girona en el marc del con-
veni de col·laboració entre la Fundació Gala –
Salvador Dalí i la Universitat de Girona
(Departament d’Economia).
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