








Volum d’activitat econòmica generada 
(i d l i ò i i i d(import de les transaccions econòmiques originades per 
l’activitat 
de la Fundació) 
119 milions €.

Generació de Producte Interior Brut 
(valor de la renda generada per l’activitat de la Fundació) 
54 milions €.

Impacte sobre l’ocupació 
(llocs de treball generats per l’activitat de la Fundació) 
1 252 ll d t b ll1.252 llocs de treball.
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L’oferta cultural de la Fundació és molt ben valorada pels visitants. La immensa majoria (un 98,2% pel 2005) valoren bé o molt bé
la visita al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

Des del punt de vista dels registres comptables, la Fundació Gala-Salvador Dalí destaca entre les institucions museïstiques 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 personal en particular) d’una altravisitant (i despeses de personal, en particular), d una altra.

GRÀFIC 1: Nombre de visitants dels principals museus de belles 
arts a Espanya. Any 2005

GRÀFIC 2: Cost de personal per visitant a museus de belles arts a 
Espanya. Any 2004

Font: Pàgines web dels museus, Estadística 2005 (Museus i Col·leccions obertes al públic) de la 
Generalitat de Catalunya i Consumer.es (Eroski), Museos de Bellas Artes a Examen.

Font: Memòries dels museus
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TAULA 2: Perfil dels visitants del Teatre-Museu Dalí 2005 
(característiques més freqüents)

GRÀFIC 3: Ajudes públiques per visitant a diferents museus de belles arts 
a Espanya. Any 2004

Font: Memòries dels museus
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Els estudis sobre l’impacte econòmic de museus i, en general, d’esdeveniments i institucions culturals són ara ja força abundants,
especialment als Estats Units i als països de tradició anglosaxona. La proliferació d’estudis mostra un cert canvi de concepció. Ja no es
tracta únicament d’un procés unidireccional que va de l’economia a la cultura -l’aportació de recursos econòmics al foment de la cultura-,
sinó també del procés contrari: la contribució dels esdeveniments i les institucions culturals a l’activitat econòmica d’una zona, sigui en la
producció, la renda, els llocs de treball, el creixement econòmic o la recaptació fiscal. El conjunt d’activitats econòmiques originades
directament o indirectament per la cultura és el que, de fet, es vol estimar i quantificar en els estudis d’impacte econòmic.

Els estudis d’impacte econòmic existents són de molt diferent qualitat, de manera que mereixen un judici molt dispar. Aquest estudi
replica per les dades de la Fundació el que és la metodologia mes sòlida i contrastada i les pràctiques i convencions més prudents. És
precisament l’existència de crítiques raonades a alguns estudis concrets i a la interpretació i ús que d’ells se’n fa, el que ha portat a
extremar les precaucions.

Els estudis d’impacte econòmic solen basar-se en dues possibles metodologies: els models de base d’exportació i els models input-
output. Tots dos 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. En aquest estudi utilitzem una combinació de les dues
metodologies.

Convé distingir el que són estudis d’impacte econòmic –com aquest- del que seria una anàlisi cost-benefici. L’objectiu dels primers és
estimar el conjunt d’activitat econòmica generada directament o indirectament per la institució cultural. Una anàlisi cost-benefici social
vol determinar l’efecte net sobre el benestar social, considerant totes les vies a través de les quals la cultura afecta el benestar, 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’enriquement personal o social, la contribució a la creativitat, la projecció social i demés efectes que no

d lí it d l d l t di d’i t ò ó id t àli i t b fi igeneren una despesa explícita queden exclosos dels estudis d’impacte, però són considerats en una anàlisi cost-benefici.

Dos aspectes són especialment crítics en els estudis d’impacte. Primer, la selecció de l’àmbit territorial d’incidència, això és, els límits
del que cal entendre per “economia local”. Hi ha dos indicadors bàsics a estudiar: els fluxos de béns i serveis, especialment els fluxos
comercials, i els fluxos laborals, la mobilitat ‘in’ i ‘out’ dels treballadors. En base a això, s’ha considerat com a àrea d’influència tot 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 és la
diferència entre l’activitat econòmica de l’àrea amb presència de la institució de la que seria sense ella. No sembla fàcil determinar-ho,
per que es tracta d’un exercici hipotètic. Tanmateix, això mena a considerar merament el que pot anomenar-se “despesa impacte”, és a
dir, la despesa ex-novo, la que no es faria sense l’existència de la institució considerada.
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L’estudi ha utilitzat diferents fonts d’informació, pròpies i externes:

1. PRÒPIES:1. PRÒPIES:
• Comptes de la Fundació.
• Memòries anuals de la Fundació.
• Enquesta als visitants dels diferents museus de la Fundació (vegeu més endavant).

2. EXTERNES:
• Estadístiques generals i econòmiques de la zona de referència provinents de: Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), Instituto Nacional de Estadística (INE), Anuari Econòmic Comarcal de la Caixa de
Catalunya, 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 Catalunya).
• 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 diferents museus de la Fundació (unes 4.350 enquestes per l’any 2005),
introduïdes i analitzades una a una, permeten determinar el perfil dels visitants i les pautes d’allotjament i de
mobilitat. Tot això és clau per estudiar les pautes de despesa i, al capdavall, l’impacte econòmic.
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Els efectes considerats en el càlcul de l’impacte econòmic de l’activitat de la Fundació són els següents:

Efectes Directes: corresponen als efectes econòmics directament generats per la compra i lloguer dels recursos (productes, serveis,
treball, etc.) que són utilitzats en l’activitat cultural. Mesuren la incidència directa que tenen les despeses realitzades per la Fundació
sobre l’economia de l’àrea de referència en el decurs d’un període determinat. Aquestes despeses tenen el seu origen en l’adquisició i
lloguer dels factors utilitzats per aquesta institució en la provisió de serveis culturals.g p q p

Efectes Vinculats o Complementaris: Demanda generada pels visitants culturals i que no és imputable directament al consum cultural.
Corresponen a les despeses que realitzen els visitants dels diferents museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí en l’àrea geogràfica de
referència i durant un període determinat com a conseqüència del consum del servei cultural. Aquestes despeses no estan directament
relacionades amb el consum del servei cultural, però en cas que aquest consum no s’hagués produït tampoc no s’haurien efectuat en el
territori (despeses de restauració, transport, allotjament, compres, etc..).

Efectes Indirectes: Totes aquelles repercussions econòmiques que els efectes directes i vinculats tenen en el sistema econòmic. Aquest
tipus d’impacte es correspon amb els efectes multiplicadors que les activitats directament i indirecta lligades al consum del servei
cultural generen en el territori.

La metodologia input-output ignora els efectes addicionals que els increments en la renda tenen subseqüentment i dinàmicament sobre
la demanda final (anomenats pròpiament efectes induïts per diferenciar-los dels efectes multiplicadors que corresponen únicament al
impacte inicial d’un increment en la demanda final els quals reben el nom d’efectes indirectes)impacte inicial d un increment en la demanda final, els quals reben el nom d efectes indirectes).

En el cas de la Fundació Gala-Salvador Dalí, els efectes són els següents.

EFECTES DIRECTES
(Recull l’impacte de la pròpia activitat de la Fundació, sense tenir en compte la despesa dels visitants).

De l’estudi dels comptes econòmics de la Fundació s’obté que la despesa generadora d’impacte econòmic en el territori local és
6.448.800 € per l’any 2004 i 6.458.760 € per l’any 2005.

EFECTES VINCULATS
(Derivats de la despesa dels visitants)(Derivats de la despesa dels visitants).

La present estimació dels efectes vinculats de la Fundació Gala-Salvador Dalí utilitza dades provinents de la Memòria de la Fundació
(2004 i 2005), de les enquestes Frontur, Egatur i Familitur corresponents a l’any 2004 per caracteritzar el perfil dels visitants als museus
i, especialment, de l’explotació individual de les enquestes 2005 als visitants del Museu Dalí de Figueres.
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GRÀFIC 4: Descomposició dels visitants dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Any 
2005

Nota: Per “excursionista” s’entén aquell visitant que no pernocta i per “turista” el visitant que pernocta.  
Font: Enquestes als visitants
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De l’anàlisi de les enquestes als visitants es despren que els turistes nacionals s’allotgen 
majoritàriament (més del 75%) a les comarques gironines (Cadaqués, Figueres, Girona i 
Costa Brava), cosa que fan una mica  menys de la meitat dels visitants-turistes estrangers 
que, per contra, tendeixen a allotjar-se més a Barcelona. Tant uns com altres, però, s’allotgen 

À

que, pe co t a, te de e a a otja se és a a ce o a a t u s co a t es, pe ò, s a otge
majoritàriament en establiments comercials, especialment en hotels.

GRÀFIC 5: Lloc d’allotjament dels visitants dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Any 
2005

Font: Enquestes als visitants
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