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Resum estructurat 

 

El tema que tracta aquesta tesis de màster i el seu objectiu principal són la valoració 

econòmica i social del Park Güell. Les hipòtesis plantejades són, en primer lloc, si considerem 

que els usuaris tenen un mateix nivell de renta, els visitants del parc que més valor l’hi donaran 

seran els turistes estrangers, vers els veïns de la ciutat que tenen més facilitat d’accés al parc. 

En segon lloc, considerem que si el parc oferís un servei complementari a part de la visita 

monumental, veuríem un increment en el valor del Park Güell.  

 

Aquest parc, al ser un element urbanístic del qual no existeix mercat, no es pot valorar utilitzant 

les tècniques que s’usen normalment en el mercat immobiliari. Per tant utilitzem el Mètode de la 

Valoració Contingent, mitjançant el qual es calcula la Disposició a Pagar dels usuaris i usuaris 

potencials que té el parc. Inicialment, el parc té valor per si mateix i aquest es pot valorar 

econòmicament per les seves qualitats intrínseques i les externalitats que proporciona al seu 

entorn. Utilitzant la valoració contingent el que obtindrem és un preu mínim que pot tenir el 

parc. A més a més valorarem diferents serveis hipotètics que podria oferir el parc, per així 

comparar-los. 

 

El que veiem a través d’aquest treball és que els usuaris espanyols del parc són més crítics a 

l’hora de valorar diferents aspectes sobre el parc, però en canvi els estrangers estan disposats 

a pagar de mitja un valor superior tant per a accedir al parc com pels diferents serveis oferts.  
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1. Introducció 

 

1.1 Park Güell 

 

El Park Güell està situat a la part alta de Barcelona, al vessant del turó del Carmel al districte 

de Gràcia. L’entrada del parc es troba al Carrer d’Olot. Es tracta d’un parc del modernisme 

català dissenyat per l’arquitecte Antoni Gaudí mundialment conegut. 

 

El parc es divideix en dues zones, una en la qual l’accés és lliure i es pot entrar gratuïtament, i 

l’altra zona en la qual s’ha de pagar una entrada per a poder-hi accedir de 8 euros des del dia 

25 d’octubre de l’any 2013, la zona monumental del parc. L’accés a la zona monumental del 

parc queda restringida a 400 persones cada mitja hora i a 50 persones que s’hagin registrat al 

Gaudir+BCN. Les persones registrades al Gaudir+BCN poden accedir al parc gratuïtament amb 

l’entrada diària que se’ls permet retirar. 

 

Figura 1: zonificació del parc 

 
Font: http://www.parkguell.cat/prepareu-la-visita/planol-i-serveis/ 

 

No va ser fins l’exposició Universal de Barcelona de 1888 que la ciutat no impulsa la cerca d’un 

nou llenguatge artístic de representació urbana, aquest estil es troba en les obres de 

l’arquitecte Antoni Gaudí. El modernisme català, a diferencia de l’art nouveau, cercava una 

síntesi entre les tradicions i la modernitat. A Catalunya una de les obres significatives del 

modernisme català és el Park Güell. Aquest va esser encarregat l’any 1900 a Antoni Gaudí per 

Eusebi Güell. Durant anys la família Güell va viure a la casa pairal inclosa al parc, mentre que 

Gaudí vivia en una de les dues cases que s’hi van construir. 

 

Cal dir que el Park Güell no va ser el primer projecte de ciutat jardí de Barcelona, l’any 1855 

l’ajuntament considera el projecte de l’eixample dissenyat per Ildefons Cerdà. Aquest definia 

una ciutat jardí a la zona de l’eixample amb edificis de baixa altura, de tres plantes, molt 

separats entre sí i amb grans espais oberts. El fet de que tots els carrers fossin iguals i per tant 
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no existís diferenciació de classes socials va fer que la burgesia de l’època estes en contra i a 

causa de la seva influencia l’ajuntament va rebutjar el pla inicialment aprovat. 

 

L’encàrrec del Park Güell consistia en la projecció d’una urbanització que preveia 60 cases per 

a persones benestants amb unes vistes panoràmiques de la ciutat de Barcelona. Güell volia 

recrear els condominis britànics, i per això va denominar el parc en anglès com a Park Güell. 

Gaudí va utilitzar el seu estil peculiar en el disseny del parc, trobem formes ondulades, 

passejos coberts amb columnes de forma d’arbres o estalactites, també trobem trencadís en 

moltes de les superfícies que hi ha al parc. Al centre del parc hi trobem una plaça buida, 

parcialment sostinguda per la Sala de les Cent Columnes i envoltada per uns bancs en forma 

de serp, aquests tenen 50 metres de longituds i estan recoberts de trencadís. A la Sala de les 

Cent Columnes hi trobem 85 columnes que simulen estalagmites. Per arribar a aquests llocs 

s’ha d’accedir per una escala simètrica, al voltant de l’escultura de la sargantana, emblema del 

parc.  

 

Figura 2: Escalinata del drac 

 
Font: http://www.parkguell.cat/conegueu-el-park/espais-emblematics/ 

 

Les obres del parc es van abandonar l’any 1914 per manca de compradors degut a que les 

seves característiques el van fer inviable (tenia un caràcter exclusiu, el transport era inadequat, 

etc.). L’any 1914 només s’havien construït dues de les seixanta cases previstes, i és d’aquesta 

manera que el parc es converteix en un gran jardí privat de 17,18 hectàrees que Güell cedia 

per a realitzar-hi actes públics. Es aleshores que comença a aparèixer a les guies turístiques 

de la ciutat. 
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Eusebi Güell va morir l’any 1918 i els seus hereus van oferir el parc a l’Ajuntament que el va 

comprar l’any 1922. L’any 1026 es va obrir com a parc municipal i la casa de la família Güell va 

habilitar-se com a escola pública (Escola Baldiri Reixac). El parc va ser reconegut com a 

monument artístic l’any 1969 i va ser declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la 

UNESCO l'any 1984. 

 

A continuació trobem una breu informació sobre els dos personatges que han fet possible 

l’existència d’aquest parc: 

 

Eusebi Güell i Bacigalupi va néixer a Barcelona el 15 de desembre de l’any 1846 i va morir el 8 

de juliol de 1918 a la mateixa ciutat, a la casa que tenia al Parc. Eusebi va ser un industrial, 

polític i mecenes català. Va heretar una fortuna considerable que el seu pare havia obtingut a 

Cuba durant la seva estada allà. Va ser mecenes del geòleg Norbert Font i Sagué, de 

l’escriptor Pin i Soler i del poeta mallorquí Ramon Picó i Campamar. A part de ser el mecenes 

d’Antoni Gaudí també hi tenia una amistat personal, i gracies a això avui tenim el Park Güell, la 

Colònia Güell, el Palau Güell i el Celler Güell. 

 

Antoni Gaudí i Cornet va néixer el dia 25 de juny de l’any 1852 i va morir el 10 de juny de 1926 

a la ciutat de Barcelona. Gaudí va ser un arquitecte català reconegut internacionalment. L’any 

1870 es va traslladar a Barcelona per estudiar Arquitectura a l’Escola de la Llotja i l’Escola 

Provincial d’Arquitectura de Barcelona. El seu primer projecte va ser el Pla general per la 

Cooperativa Obrera Mataronesa, el qual va començar a finals del 1873 i principis del 1874, 

durant la seva formació. L’any 1878 va obtenir el títol d’Arquitecte. L’any 1883 va projectar la 

seva primera obra rellevant, la Casa Vicens, en aquest any també coneix a Eusebi Güell, que li 

presenta Joan Martorell. L’amistat entre Güell i Gaudí va durar 35 anys, fins l’any 1918, any en 

que Güell va morir. Antoni Gaudí va morir el dia 10 de juny de 1026, atropellat per un tramvia 

prop de la plaça Tetuan quan realitzava un trajecte habitual amb ell, va morir a l’hospital de la 

Santa Creu. 

 

L’objectiu principal d’aquesta tesis és calcular el valor econòmic i social que té avui en dia el 

Park Güell. Aquest valor que trobarem serà el preu mínim que té aquest parc per als ciutadans i 

visitants de la Ciutat de Barcelona; i per a tal de trobar-lo utilitzarem el Mètode de la Valoració 

Contingent.  

 

Un altre objectiu del treball és definir la metodologia a seguir, utilitzarem la valoració contingent. 

Per a dur a terme aquesta valoració ens interessa saber quines seran les preguntes incloses en 

l’enquesta i quina serà la mostra a la que es realitzarà aquesta per tal de trobar la Disposició a 

Pagar dels usuaris o possibles usuaris del parc. A través de les enquestes també farem una 

comparació de diferents serveis proposats addicionals a l’entrada per veure quin es el que 

prefereixen els ciutadans i per quin estan disposats a pagar més per a poder gaudir d’ell.  

 

També ens interessa segmentar la mostra, o la quantitat de persones que ens han contestat 

l’enquesta, segons edat, nacionalitat, nivell d’estudis, etc. per poder veure les diferents 

respostes de la població segons les característiques del seu perfil. 

 

A més a més, és pretén demanar informació al parc sobre els seus usuaris i poder comparar si 

l’aplicació d’aquesta taxa ha modificat els tipus i la quantitat d’usuaris que hi accedeixen. 
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Aquesta informació també ens serviria per veure d’on venen els usuaris del parc, si n’hi ha més 

d’espanyols o d’estrangers. El fet de que avui en dia ja s’hagi de pagar per accedir-hi pot fer 

que els resultats no siguin del tot reals, ja que els enquestats estan condicionats pel preu de 

l’entrada. Per tant, per evitar això es duran a terme un nombre d’enquestes fora del parc, i per 

internet, on, si no se sap el preu de l’entrada, no es tindrà informació d’aquesta.  

 

El parc ens ha explicat que “els motius que van dur a l'adopció de mesures de regulació van ser 

l'alt increment del número de visitants en els darrers anys, que ocasionava una greu degradació 

a aquest patrimoni artístic de protecció internacional, a més d'un preocupant increment de les 

activitats incíviques a tot el seu entorn. 

 

 Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona va veure necessari protegir de forma eficaç la 

zona més fràgil i massificada del Parc en horari turístic, a través d’un pla de regulació de l’espai 

per tal de donar solució als diferents conflictes generats per la massificació. D’acord amb això, 

el 13 de febrer de 2013 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar 

encarregar a la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM) la gestió d’activitats 

lúdiques, turístiques i de caràcter a la zona d’accés restringit del Park Güell, en el marc 

d’aquesta convivència entre les necessitats veïnals i la protecció d’aquest monument artístic de 

protecció internacional, tal i com va ser reconegut per la UNESCO l’any 1984”. 

 

Encara no es disposen de dades degut a que no s’ha fet cap balanç públic de les dades anuals. 

Aquest balanç es realitzarà a partir de l’octubre de l’any 2014, moment en que farà un any que 

s’ha de pagar la taxa d’entrada que regula l’accés turístic a la Zona Monumental. 

 

En el  moment en que l’Ajuntament va decidir fer pagar entrada, la Plataforma en Defensa del 

Park Güell va recollir firmes en defensa del lliure accés al parc com a part de  l’espai públic de 

la ciutat. Diferents escrits en diaris posen de manifest que el fet de pagar entrada va reduir el 

nombre de visitants al parc i certs operadors turístics evitaven el circuit del parc pel fet de ser 

de pagament. 

 

Per a realitzar aquest treball ens basem en unes hipòtesis inicials, aquestes son: 

 

En primer lloc, si considerem que els usuaris tenen un mateix nivell de renta, els visitants del 

parc que més valor l’hi donaran seran els turistes estrangers, vers els veïns de la ciutat que 

tenen el parc més fàcilment al seu abast. Ja que els primers, en part, visiten la ciutat de 

Barcelona per la existència del parc com a atractiu turístic. 

 

En segon lloc, considerem que si el parc oferís un servei complementari a part de la visita 

monumental, com es per exemple una visita teatralitzada de com era la vida al principi del 

segle XX al recinte, veuríem un increment en el valor del Park Güell.  

 

En tercer lloc, si oferim diferents serveis com són per exemple explicacions del parc a través de 

audio-guies, explicacions per video-guies, aplicacions pels dispositius mòbils de realitat virtual i 

aplicacions de realitat augmentada, la que més valor tindrà serà l’aplicació de realitat virtual i la 

que menys, les explicacions mitjançant video-guia. 
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2. Estat de l’Art  

 

El Park Güell és un element del qual no existeix mercat, per tant, no podem utilitzar el mètode 

de comparació de mercat regit per la llei de l’oferta i la demanda per tal de valorar-lo i observar 

els preus. Utilitzarem un mètode alternatiu per a trobar el valor econòmic d’aquest parc. 

 

Existeixen diferents mètodes per a valorar elements que no tenen mercat, aquests són: El 

mètode dels costos evitats o induïts, el mètode del cost de viatge, el mètode dels preus 

hedònics i el Mètode de la Valoració Contingent. Riera (1994) fa una classificació d’aquests 

mètodes, els divideix en mètodes indirectes (el mètode dels costos evitats o induïts, el mètode 

del cost de viatge, el mètode dels preus hedònics), i directes (el Mètode de la Valoració 

Contingent). 

 

2.1 Métodes indirectes 

 

Dins dels mètodes indirectes hi trobem el mètode dels costos evitats o induïts, el mètode del 

cost del viatge i el mètode dels preus hedònics. 

 

Azqueta (1994) defineix el mètode dels costos evitats com aquell que analitza la possibilitat de 

que el bé ambiental estigui relacionat amb algun bé privat del qual existeix mercat.  

 

Pel que fa al mètode del cost de viatge, Azqueta (1994) indica que el fet de gaudir d’un bé 

ambiental requereix del consum d’un bé privat, això estableix una relació de complementarietat:  

les persones gaudeixen de les àrees naturals, però al fer-ho necessiten consumir alguns béns 

privats. Per exemple, per a accedir a un parc determinat s’hauria de consumir, en primer lloc, el 

combustible del cotxe; si el viatge es llarg també s’hauria de comptar les despeses en menjar i, 

en algun cas, les despeses que comporta pernoctar. 

 

El primer que va valorar segons aquesta línia va ser Hotelling (1947),  que va valorar els parcs 

nacionals dels Estats Units, i la seva primera aplicació la va dur a terme l’any 1956. Alegret 

(2002) realitza la seva tesis doctoral on valora la Sagrada Família utilitzant el mètode del cost 

del viatge i una variació del mètode dels preus hedònics per comparació.  

 

El model dels preus hedònics, segons Azqueta (1994), és aquell que pretén descobrir tots els 

atributs d’un bé determinat que expliquen el seu preu. Riera (1994) descriu aquest mètode com 

aquell que desglossa el preu d’un bé privat, que té mercat, en funció de varies característiques. 

Aquestes característiques tenen un preu implícit, la suma de les quals determina l’estimació del 

preu del bé de mercat que s’observa. 

 

Ambdós autors posen el mateix exemple per entendre millor el mètode: “dues cases idèntiques, 

però ubicades en zones amb diferents nivell de contaminació ambiental tenen, presumiblement, 

preus diferents; la diferencia en el preu de l’habitatge es considera el preu implícit de la variació 

en els nivells de contaminació atmosfèrica”.  

 

Marmolejo i González (2010) defineixen el mètode de valoració de preus hedònics com aquell 

que assumeix que en el valor dels bens està implícit el valor marginal dels seus atributs i/o de 

les seves externalitats ambientals, (Marmolejo i Frizzera 2008)  i el posen dins de la família de 
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les preferències revelades. El principal punt fort d’aquest mètode resideix en el fet que el preu 

marginal dels atributs deriva directament del comportament observat dels individus en el mercat 

(Marmolejo 2009). 

 

Leon (1995) exposa que els mètodes indirectes tenen poca flexibilitat degut a que només 

permeten computar beneficis d’atributs mediambientals relacionats amb els mercats 

considerats, la utilitat de l’individu és independent de la qualitat del bé mediambiental quan la 

demanda del bé privat és zero. 

 

2.2 Mètodes directes 

 

Dins dels mètodes directes trobem el Mètode de la Valoració Contingent. Segons Azqueta 

(1994) es tracta d’un mètode hipotètic que es basa en la informació que proporcionen les 

persones quan se’ls pregunta sobre la valoració objecte d’anàlisis. La valoració contingent 

serveix per descobrir  quin és el valor que li donen les persones als canvis en el seu benestar 

que produeixen modificacions en les condicions d’oferta d’un bé ambiental a través d’una 

pregunta directa.   

 

Riera (1994) descriu el Mètode de la Valoració Contingent com aquell en el que els qüestionaris 

fan el paper de mercat hipotètic, on l’oferta ve representada per la persona entrevistadora i la 

demanda per la entrevistada. Per una altra banda, Marmolejo i González (2010) inclouen 

aquest mètode dins de la família de les preferències declarades, que és la que intenta conèixer 

directament la variació equivalent o variació compensatòria que un consumidor tindria que fer 

per accedir o renunciar a un canvi en la qualitat ambiental.  

 

L’any 1954, Paul Samuelson, sostenia que al valorar un bé públic, les persones entrevistades 

podien esforçar-se en aplicar una determinada estratègia per a expressar un preu diferent del 

que realment creuen, per a obtenir, així, un benefici personal de la seva resposta hipotètica, 

cosa impossible en bens privats amb mercat real. 

 

Robert Davis desenvolupa aquest mètode com a part de la seva tesis doctoral l’any 1963 per la 

universitat de Harvard. En la seva tesis va entrevistar a 121 caçadors i excursionistes de l’Estat 

de Maine per a descobrir el valor que per a ells tenien els boscos de l’estat. L’any 1974, 

Randall, Ives i Eastman, entre altres, van contribuir decisivament a que el mètode incrementes 

la seva fiabilitat i acceptació amb rigorosos treballs teòrics i aplicats. 

 

En la dècada dels anys 80 apareixen dos llibres que tracten el desenvolupament del Mètode de 

la Valoració Contingent, ambdós llibres contribueixen a la popularització del mètode i intenten 

situar aquesta tècnica en un context més ampli que el de l’economia ambiental i del benestar. 

Aquests són, per una banda, el llibre escrit per Cummings, Brookshire  i Schulze (1986), i, per 

l’altra banda, el de Mitchell i Carson (1989).  

 

Freeman (1990) defineix les característiques que han de tenir les enquestes per a utilitzar 

aquest mètode: aquestes han de contenir una descripció precisa i clara del bé, les persones 

enquestades han d’estar familiaritzades amb el bé i el problema que es tracta, i per últim, el 

qüestionari ha d’estar plantejat de forma consistent amb el marc teòric. En canvi, Mitchell i 
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Carson (1989) afirmen que enlloc d’utilitzar enquestes per a trobar el valor dels bens 

ambientals s’hauria d’utilitzar referèndums. 

 

El mètode dicotòmic de valoració contingent consisteix en que cada individu rep aleatòriament 

un preu possible entre altres preus de compra al que respon afirmativa o negativament, és un 

model d’elecció binaria. Aquest mètode va ser utilitzar per primera vegada per Bishop i 

Heberlein l’any 1979 en la valoració de bens mediambientals. 

 

Leon González (1995) fa una estimació dels beneficis de la preservació del paisatge d’un 

conjunt d’espais naturals ubicats a Gran Canaria. Realitza 573 enquestes telefòniques a la 

població resident major de 18 anys per a valorar una extensió de 28.000 ha. Aquesta mostra de 

573 individus és aleatòria i estratificada per grups d’edat, sexe i municipis. Per a obtenir el valor 

utilitza el mètode dicotòmic de valoració contingent amb el que realitza dues preguntes a cada 

enquestat. Aquest mètode permet una resposta fàcil i és compatible amb els incentius, i el fet 

de que es tracti de formular una pregunta doble proporciona uns intervals de confiança més 

reduïts. 

 

Saz i Suárez(1998) apliquen el Mètode de la Valoració Contingent per a obtenir el valor dels 

serveis recreatius que s’ofereixen als visitants del Parc Natural de l’Albufera, a València. Per a 

dur a terme aquesta valoració van realitzar 501 entrevistes on es va elegir com a forma de 

pagament una entrada al parc que tenia que mostrar la satisfacció que el visitant havia obtingut 

de la visita. 

 

Asafu-Adjaye (2008) estima a traves del Mètode Dicotòmic (simple i doble) de la  Valoració 

Contingent els beneficis econòmics associats al busseig al Parc Nacional Marí Mu Ko Similan.  

Realitza l’enquesta als submarinistes que visiten les illes que formen el parc. Tenint en compte 

les preocupacions sobre l'augment de danys als esculls de corall degut als visitants del parc. 

Les estimacions de WTP
1
 indiquen que els bussos estrangers estan disposats a pagar més que 

els bussos tailandesos. 

 

Marmolejo i Romano (2009), mitjançant la Valoració Contingent estudien el valor que té el 

silenci en un entorn residencial afectat per l’ampliació de l’Aeroport del Prat a Barcelona. 

Segons Marmolejo (2008), una de les diferencies entre el mètode dels preus hedònics i el 

Mètode de la Valoració Contingent és que, mentre que el primer requereix l’existència d’un 

mercat de bens privats, el segon no requereix aquest supòsit.  

 

2.3 Disposició a Pagar vs. Compensació Exigida 

 

Per a poder trobar quin és el valor dels béns mitjançant el Mètode de la Valoració Contingent 

es fa  a través de la Disposició a Pagar o la Compensació Exigida pels usuaris del bé que 

estem estudiant.  

 

Riera (1994) exposa que el Mètode de la Valoració Contingent pretén estimar la màxima 

Disposició a Pagar d’un individu per la previsió o millora d’un bé de no mercat, o 

alternativament, la mínima disposició a ser compensat per la pèrdua o disminució del 

                                                      
1
 WTP: Willingness To Pay o Disposició a Pagar 
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gaudiment del mateix bé. La persona entrevistada es troba en una situació semblant a les que 

s’afronta diàriament en el mercat: comprar o no una determinada quantitat d’un bé a un preu  

donat. 

 

Segons Marmolejo i Frizzera (2008), la Disposició a Pagar és una via per a conèixer en quina 

mesura les persones valoren un increment en el nivell de benestar que origina un increment en 

el nivell d’un be públic. 

 

Azqueta (1994) parla de la Disposició a Pagar dels enquestats per a obtenir una millora i de la 

Compensació Exigida per aquests per a acceptar un canvi que empitjori la seva situació. Per 

norma general s’exigeix una quantitat molt superior per a renunciar a una millora que la que 

s’estaria disposada a pagar per ella ja que la Disposició a Pagar esta limitada per la renta i la 

Compensació Exigida no. Robert Willig (1976) va demostrar que en teoria, els valors de 

l’excedent del consumidor obtinguts a partir de la màxima Disposició a Pagar tenia que ser, 

només, una mica inferior als que venien a partir de la mínima Compensació Exigida, en canvi, 

les nombroses aplicacions empíriques  mostraven una excessiva disparitat de valors.  

 

Saz i García (2001) pretenen mostrar el fet de que el coneixement o informació prèvia de la que 

disposen els enquestats sobre el bé de “no mercat” a valorar pot afectar sensiblement als 

valors declarats. En el seu treball van dur a terme 700 enquestes (més 100 de proba pilot) i, als 

resultats que van obtenir, s’observa que la Disposició a Pagar és sensiblement superior per 

aquells que sí que tenien prèviament coneixements sobre el bé. 

 

Adams et al. (2008), van dur a terme una recerca, l’objectiu de la qual era valorar l’existència 

del Morro do Diabo State Park (MDSP) que es troba a l’Estat de  Sao Paulo, Brasil. Per a trobar 

aquest valor van calcular la Disposició a Pagar per la conservació del parc i del que romania de 

la selva atlàntica mitjançant el Mètode de la Valoració Contingent. Van dur a terme 648 

entrevistes personals realitzades a les cases dels enquestats, aquests eren majors de 16 anys, 

i les enquestes es van estructurar per sexe, edat i regió. Els resultats que van obtenir 

mostraven que el valor de la preservació està lligat a la renta de la població, també es van 

obtenir resultats de nul·la Disposició a Pagar i vots de protesta. Per a realitzar l’anàlisi 

econòmic van utilitzar el “Censored Regression Model” degut al nombre de zeros en diverses 

variables.  

3. Metodologia: Mètode de la Valoració Contingent. 

 

El Mètode de la Valoració Contingent és aquell que utilitza enquestes que inclouen preguntes 

sobre el valor que donen les persones, en aquest cas usuaris del parc, a un objecte o bé. El 

que es fa amb aquestes enquestes, com s’ha vist abans, és crear un mercat hipotètic en el que 

les enquestes i enquestadors són la oferta i venedors respectivament, i els enquestats son la 

demanda d’aquest bé que s’està estudiant. Per a trobar aquest valor explicarem el cas hipotètic 

en que l’Ajuntament i els usuaris han de pagar conjuntament el manteniment que requereix el 

parc, i, que, per tant, si no es recol·lecta diners per part dels usuaris, aquest es degradaria fins 

al punt de posar en perill la seva existència.  

 

La metodologia seguida consisteix en: 
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1. Planificació i desenvolupament 

 

En aquesta primera fase de planificació i de desenvolupament, el que es fa  és definir el bé que 

s’està estudiant, d’aquest s’identifiquen els paràmetres que desitgem investigar, a continuació 

definirem la població objectiu i realitzarem el càlcul de la mostra que ens contestarà l’enquesta. 

Finalment passarem a la redacció, realització i anàlisis de les respostes obtingudes a través de 

les enquestes. 

 

2. Definició del bé 

 

El bé que estudiem es tracta del Park Güell, aquest és un parc públic i per tant no té mercat, és 

per això que creem un mercat hipotètic a través de les enquestes, que s’explicaran més 

endavant. Per accedir a aquest parc actualment s’ha de pagar una entrada general de 8 euros, 

7 si es compra anticipadament per Internet. 

 

El que ens interessa d’aquest parc, els paràmetres que volem estudiar, són el valor econòmic i 

social que té per als usuaris. Amb el valor econòmic, en euros, tenim variables numèriques, i 

per a realitzar la anàlisis social utilitzarem les variables qualitatives que tenim a partir de les 

respostes obtingudes. 

 

3. Identificació de la població 

  

La població és el conjunt d’elements que compleixen unes propietats i entre els que es desitja 

estudiar un fet en qüestió. En el nostre estudi la població objectiu serà, per una banda, les 

persones que accedeixen realment al parc i, per l’altra banda, les que potencialment poden 

accedir-hi, és a dir,  usuaris potencials. 

 

Per a delimitar la població demanem que els enquestats tinguin com a mínim 16 anys, i la 

dividirem en diferents franges d’edat i segons nacionalitat per a poder treure conclusions de les 

diferents respostes en les diferents etapes de la vida d’una persona i/o segons el lloc de 

procedència. 

 

4. Mostra 

 

La mostra és un subconjunt d’individus o unitat d’investigació que pertany a una població 

determinada, aquesta ha de ser representativa de la població. Barcelona l’any 2013 tenia 

1.611.822 habitants segons les dades obtingudes a través del web de l’IDESCAT i, la ciutat rep 

milers de turistes cada més provinents de tot el planeta. Realitzem l’enquesta a un total de 108 

individus. 

 

5. Elaboració de les enquestes 

 

La següent fase comporta la redacció del qüestionari i també comporta decidir el tipus 

d’entrevista a realitzar. Una part d’aquestes serà personals, ja que permeten una major 

interacció entre l’entrevistador i l’entrevistat i això ajuda a aclarir els aspectes que no quedin 

clars, però també es realitzarà l’enquesta a través d’Internet per a que alguns enquestats la 

contestin online.   
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6. Recollida de dades 

 

Per a recollir les dades de les enquestes utilitzem el programa del formulari que ens 

proporciona Google gratuïtament, el trobem dins del Google drive i ens permet crear una 

enquesta i poder realitzar-la mitjançant l’ordenador o dispositiu mòbil, a més a més, envia les 

dades recollides a una base de dades que trobem dins del mateix Google drive. 

4. Enquesta realitzada 

 

Un cop hem realitzat la primera enquesta
2
, hem modificat les qüestions que creaven dubtes i  

s’ha obtingut el valor orientatiu que els ciutadans estan disposats a pagar per a accedir al parc, 

sent aquest valor escollit lliurement per ells, passem a realitzar la segona enquesta, la que 

realitzarem a un mínim de 100 – 110 individus. En total la realitzem a una mostra de 108 

individus. Aquesta segona enquesta la farem tant en català, traduint-la al castellà oralment al 

moment en que es realitzen les preguntes per tal de poder realitzar-la als turistes espanyols, 

com amb anglès, per a poder realitzar-la als visitants estrangers que rep el parc. Trobem les 

dues versions de l’enquesta com a Annex 2 i Annex 3 respectivament. 

 

Aquest segon qüestionari s’ha fet contestar primer a través d’Internet, s’ha distribuït gràcies a 

les xarxes socials, i també s’ha realitzat de forma directa, cara a cara, en diferents indrets de 

Catalunya, a la ciutat de Barcelona i a fora del Park Güell, on s’han aconseguit respostes per 

part de veïns que, en alguns casos, han donat la seva opinió.  

 

Dividim l’enquesta en cinc parts diferenciades: 

 

A la primera part el que es vol obtenir és informació sobre la valoració de diferents aspectes 

socials del parc, cada una d’aquestes preguntes s’ha de respondre amb un rang entre 1 i 10,  

sent 1 la puntuació més baixa i 10 la més alta. Prèviament a aquestes qüestions, es pregunta si 

la persona enquestada ha visitat mai el parc, i si ho ha fet, quantes vegades hi ha anat.  

 

A la segona part de l’enquesta s’obté el valor pel qual els diferents usuaris reals i usuaris 

potencials del parc estan disposats a pagar per accedir-hi donat els supòsit  que el cost del  

manteniment del parc hauria de ser cobert conjuntament per l’administració i pels usuaris del 

parc per tal de que aquest no es degradi degut a l’ús abusiu per part dels visitants que rep 

diàriament. A més a més, si la resposta és zero, i per tant que no volen pagar res, es pregunta 

el motiu, d’aquesta manera obtenim zeros vertaders, aquelles persones que consideren que el 

pagament no justifica l’atractiu del parc.  

 

La tercera part de l’enquesta tracta del servei addicional ofert. En aquesta part s’obté una 

comparació sobre el valor que es dóna a diferents serveis hipotètics que proposem. Els serveis 

                                                      
2
 La primera enquesta es realitza a una mostra de 16 individus en total, aquesta la trobem a l’Annex 1. D’aquesta el que 

es vol és extreure un valor orientatiu per a guiar-nos sobre el que estan disposats a pagar diferents usuaris potencials i 

reals del parc. De mitja, aquest valor ens dóna que per a accedir al recinte monumental del parc els usuaris estan 

disposats a pagar un preu de 2,83€ si no tenim en compte els zeros obtinguts. Amb els valors obtinguts sabem que la 

gent està disposada a pagar molt menys del que es paga actualment, enlloc d’utilitzar un valor de referència de 8€  en 

la segona enquesta el baixarem a 5€ per així aproximar una mica el valor que proposem al resultat que ens ha donat la 

Disposició al Pagament obtingut en aquesta primera enquesta. 



 

 

 

 

 

313 

ACE©  AÑO II, núm.x, mes  año  | VALORACIÓ ECONOMICO SOCIAL DEL PARK GÜELL 

    

addicionals al preu de l’entrada són: una representació de teatre, explicacions a través d’audio-

guies, explicacions mitjançant video-guies, una aplicació de realitat virtual i per últim una 

aplicació de realitat augmentada per a smartphones i tablets. 

 

La quarta part de l’enquesta tracta els coneixements que tenen els enquestats sobre el parc, en 

concret es pregunta si se sap si s’ha de pagar i quant s’ha de pagar per accedir al recinte 

monumental avui. 

 

Finalment, la última part és sobre dades personals dels enquestats per a poder fer una 

classificació del perfil dels enquestats. Amb aquestes ultimes preguntes es pot crear un perfil 

més concret sobre les persones que han contestat l’enquesta, i així es pot analitzar diferents 

aspectes segons edat, nacionalitat, etc. 

5. Anàlisis de les respostes obtingudes 

 

A continuació passarem a analitzar els resultats obtinguts a través del qüestionari, ho farem per 

l’ordre dels apartats en el qual estaven organitzades les preguntes: 

 

Les enquestes s’han realitzat el 50% dins de la ciutat de Barcelona, i d’aquestes un 57% s’han 

fet al parc, concretament a l’exterior d’aquest degut a que no ens van donar permís per a 

realitzar-ne dins del recinte monumental, i així poder veure si les respostes dels enquestats 

variaven segons si ho contestaven des de dins del recinte monumental, abans o després 

d’haver-hi accedit; i l’altre 50% de les enquestes s’ha realitzat cara a cara en altres indrets de 

Catalunya o a través d’internet, distribuint les enquestes a través de les xarxes socials. 

 

Pel que fa a la mostra que ens ha contestat l’enquesta la segmentem segons la nacionalitat per 

diferents motius, el primer és per fer una divisió segons el lloc de procedència (persones que 

viuen a l’estat Espanyol, i persones estrangeres). El segon motiu és el grau de coneixements 

sobre el parc, ja que els espanyols haurien de tenir un grau de coneixement superior respecte 

als ciutadans estrangers. En tercer lloc, els ciutadans espanyols són més crítics en molts 

aspectes sobre el parc que els estrangers, degut a que el Park Güell forma part del patrimoni 

dels primers.  

 

Si passem a analitzar les dades, veiem que un 35% dels espanyols enquestats ha visitat el 

Park Güell en els últims 12 mesos, vers el 96% dels estrangers que l’han anat a veure. Si 

ampliem la franja del temps a tota la vida de les diferents persones, trobem que 12 dels 

ciutadans catalans ha visitat més de 10 vegades el parc, i que 8 d’aquests ho han fet més de 

50 vegades; en canvi, de ciutadans estrangers en tenim 3 que l’han visitat més de 50 vegades. 

Aquí trobem veïns del parc que el visiten diàriament o almenys 3 o 4 cops per setmana, ja 

siguin aquests catalans o gent procedent d’altres països.  

 

A continuació tenim una taula resum amb els diferents aspectes pels que s’ha demanat una 

valoració personal. Les puntuacions sobre les diferents qüestions que s’han preguntat van de 

l’1 al 10. Podem observar la mitja obtinguda pels estrangers, pels espanyols i la mitja del total 

d’enquestes realitzades, per així poder comparar-les: 
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Taula 1: Resum de les puntuacions obtingudes 

  Estrangers Espanyols Total 

És una obra d'Antoni Gaudí 9,26 8,24 8,50 

És un Parc Verd molt gran dins de Barcelona 9,54 8,35 8,66 

Trobem WIFI dins del recinte Monumental del Parc 7,58 6,19 6,46 

Facilitat d'accedir al Parc. 7,11 6,13 6,35 

Servei del restaurant i de la botiga  6,77 5,67 5,86 

Accés a la informació que es pot trobar per internet 7,50 7,79 7,72 

Font: elaboració pròpia 

 

En general les puntuacions obtingudes pels ciutadans espanyols són més baixes que les 

obtingudes pels estrangers, això fa pensar que som més crítics sobre els diferents aspectes 

pels que s’ha preguntat amb el qüestionari degut a que tenim el parc dins del nostre territori, en 

l’únic punt en el que la nota obtinguda pels espanyols és superior, és en l’aspecte de l’accés a 

la informació, però tot i així es molt pròxima a la mitja. 

 

Alguns dels enquestats estrangers es van queixar de que és difícil accedir al recinte 

monumental, que faltaven cartells i plafons que indiquessin quines i on eren les portes 

d’entrada a la zona dels monuments, a més a més, alguns, comentaven de que s’havia de 

pujar molt. En canvi els veïns
3
 del barri consideraven l’accés al parc molt fàcil. 

 

Figura 3: Baixada de la Glòria 

 
Font: elaboració pròpia 

 

En la figura 3, veiem la pujada que s’ha de fer per arribar al parc si es va fins allà amb la línia 3 

del metro fins a la parada de Vallcarca. S’ha de pujar durant uns 10 minuts a peu per la 

                                                      
3
 Un dels enquestats, un jubilat veí del barri del Park Güell, ens ha donat la seva opinió sobre el fet de que s’hagi de 

pagar per accedir al parc. En primer lloc ha criticat que el carnet que poden obtenir els veïns per accedir gratuïtament al 

recinte monumental està restringit a una àrea molt petita al voltant del parc, i que, a més a més, ha intentat aconseguir 

el carnet GAUDIR+BCN, amb el qual es pot obtenir una entrada gratuïta al recinte monumental al dia, però de moment 

no l’ha aconseguit degut a que l’ajuntament de Barcelona demana molts tràmits per tal d’obtenir-lo. Aquest senyor 

estava acostumat a passejar pel parc casi cada dia, i ara hi ha una part d’aquest a la que no pot accedir si no pagar per 

entrar-hi. 
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Baixada de la Glòria, i encara que, com veiem a la fotografia, disposem d’escales mecàniques, 

hi ha trams en els que s’ha de pujar a peu amb una pendent considerable. 

 

La valoració del servei de restaurant i botiga no son molt homogènies, i una gran part dels 

enquestats no contesta la pregunta perquè no han utilitzat cap dels dos serveis pels que es 

pregunta, algunes persones han comentat que es tracta de serveis cars, que abusen pel fet 

d’estar situats en una zona d’atractiu turístic, com és el Park Güell. 

 

Pel que fa a la gestió econòmica del parc, tenim que el 42% dels espanyols han respost que no 

estan disposats a pagar res per entrar a la zona monumental on trobem l’obra de Gaudí, metre 

que  en el cas dels estrangers només un 32,14% no està disposat a pagar, dins d’aquest 

32,14% trobem zeros vertaders que analitzarem més endavant. Els motius que han donat de 

perquè no volen pagar els trobem en les següents taules, on hem classificat els motius i els 

hem ordenat de major a menor nombre de respostes obtingudes:  

 

Taula 2: Motius dels Espanyols que no estan Disposats a Pagar per accedir al Parc 

Motius Nombre de respostes 

Els ciutadans ho paguem amb impostos 16 

Sóc veí/català i hauria de ser gratuït per a mi 8 

L’administració ho hauria de pagar tot 6 

Tots els parcs haurien de ser gratuïts 5 

No tinc ingressos suficients 1 

Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa als motius que ens donen els ciutadans espanyols veiem que gran part es tracta de 

crítica social i política, això és degut, en part, al descontentament que té la societat vers a la 

situació política, social i econòmica que estem passant en aquests moments. Només un dels 

enquestats parla de la seva situació econòmica, i 5 consideren que els parcs haurien de ser 

gratuïts, independentment de la situació en que ens trobem, pel simple fet de ser públics. 

 

Taula 3: Motius dels Estrangers que no estan Disposats a Pagar per accedir al Parc 

Motius Nombre de respostes 

El pagament no justifica l'atractiu del parc. 4 

Els ciutadans ja ho paguem amb impostos. 3 

Estic a l’atur, no tinc ingressos suficients. 2 

Sóc veí i hauria de ser gratuït per mi. 1 

Font: elaboració pròpia 

 

Dins de les respostes dels ciutadans estrangers trobem quatre zeros vertaders, que consideren 

que el pagament no justifica l’atractiu del parc, per tant aquests zeros els tindrem en compte a 

l’hora de calcular la disposició a pagar per accedir al parc, que és, en definitiva una via per a 

trobar el valor econòmic social del parc. Aquí no trobem tanta crítica social com hem obtingut 

amb les respostes dels enquestats d’Espanya.  

 

Si passem a analitzar els que sí que estan disposats a pagar, tenim que el 12% dels ciutadans 

espanyols estan disposats a pagar més de 5 euros, valor que hem agafat com a referencia a 
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partir de la primera enquesta realitzada; en canvi, el 32% dels estrangers està disposat a pagar 

més de 5 euros. A la següent taula tenim un resum de la anàlisis que hem realitzat per a 

obtenir el valor del Park Güell per part dels enquestats espanyols i estrangers.  

 

Taula 4: Valor econòmic del parc 

 Espanyols Estrangers 

Mitja
4
 3,33 3,5 

Moda 3 5 

Font: elaboració pròpia 

 

Hem extret els valors extrems dels que ens han proporcionat els ciutadans espanyols perquè 

d’aquesta manera tenim unes dades més homogènies a l’hora de fer els càlculs. En canvi, els 

valors obtinguts dels resultats dels visitants estrangers son homogenis i, per tant, no hem extret 

cap valor extrem, però en aquest cas hem tingut en compte els quatre zeros vertaders que hi 

ha dels enquestats estrangers que consideren que el pagament no justifica l’atractiu del parc. 

En referent a la moda, podem observar que el valor més repetit per part dels estrangers és 5€, 

dos euros superior al valor que més es repeteix en els espanyols (3€).  

 

Els rangs en els que es mouen les respostes dels dos segments de la mostra son diferents, en 

el cas dels espanyols els valors es mouen entre 1 euro i 12 euros, en canvi els estrangers han 

donat valors que estan entre els 3 i els 7,5 euros. Els estrangers venen a Barcelona com a 

destí turístic, i possiblement, abans d’entrar al Park Güell ja han visitat altres elements que té la 

ciutat, i per tant tenen uns valors de referència previs. 

 

Si analitzem quin percentatge d’enquestats està d’acord amb el fet d’haver de pagar per 

accedir a un parc públic veiem que el 49% dels espanyols hi està d’acord, vers el 21% dels 

estrangers. Aquesta diferencia es degut a que en altres països els parcs son gratuïts, en canvi 

aquí estem acostumats a tenir que pagar per accedir a l’interior de molts espais públics 

d’atracció turística. Tot i que menys estrangers estan disposats a pagar, els valors obtinguts per 

aquests són més elevats que en el cas dels espanyols.  

 

A les enquestes hem plantejat un supòsit d’oferta de diferents serveis addicionals a l’entrada, 

aquests són una obra de teatre on es representaria com era la vida en el moment en que es va 

construir el parc, fa cent anys; explicacions a través d’audio-guies dels elements destacats del 

parc; explicacions a través de video-guies també dels elements destacats del parc; una 

aplicació de Realitat Virtual per smartphones i tablets on es pot veure simultàniament en la 

pantalla del dispositiu mòbil com és avui en dia un element determinat, com era en el moment 

de construcció o com hagués sigut si s’hagués completat el projecte planejat per Gaudí, i la 

superposició d’ambdues vistes; i, una aplicació de realitat augmentada que ens ofereix 

informació extra dels edificis o detalls que ens interessen només enfocant l’objecte en qüestió 

amb la càmera del dispositiu mòbil.  

 

 

 

 

                                                      
4
 Mitja: Suma dels valors obtinguts en les enquestes un cop hem extret els valors extrems, que trencaven la 

homogeneïtat dels valors de la mostra, dividit pel nombre total d’aquests. 
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Figura 4: Realitat Virtual i Realitat Augmentada. 

  
Font: CPSV (Juan Manuel Corso) i http://www.fci.cat 

 

En la figura 4 veiem, a l’esquerra un exemple de Realitat Virtual on trobem una captura de 

pantalla de la superposició de com és avui  i com era quan es va construir la muralla a 

Barcelona, i a la dreta un exemple de Realitat Augmentada. 

 

En les següents taules veiem el percentatge de gent que està disposada a pagar pel servei 

proposat, la mitja i el rang entre el qual es mouen els valors obtinguts a través de les 

enquestes, en euros. En aquest cas no hem extret els valors extrem, però si que hem omès les 

respostes que no eren coherents, les que deien que no estaven disposats a pagar però a 

continuació ens donaven una quantitat. 

 

Taula 5: DAP per Serveis Addicionals per part dels espanyols 

Servei Addicional % Disposat a Pagar Mitja Rang 

Realitat Virtual 53% 3,10 € 0,5 – 15€ 

Obra de teatre 51% 4,27 € 1 – 15€ 

Audio-guia 40% 3,57 € 1 – 10€ 

Realitat Augmentada 40% 2,63 € 1 – 10€ 

Video-guia 36% 3,60 € 1 – 10€ 

Font: elaboració pròpia 

 

Taula 6: DAP per Serveis Addicionals per part dels estrangers 

Servei Addicional % Disposat a Pagar Mitja Rang 

Realitat Virtual 64% 2,56 € 1 – 5€ 

Obra de teatre 54% 6,37 € 2 – 10€ 

Audio-guia 50% 3,96 € 1,5 – 5€ 

Realitat Augmentada 39% 3,32 € 2 – 5,5€ 

Video-guia 32% 3,78 € 3 – 5€ 

Font: elaboració pròpia 

 

Podem observar que els rangs en els que se centren els valors dels diferents serveis proposats 

son més amplis en el cas dels ciutadans espanyols, això es degut, com ja hem dit, a que un 
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gran nombre dels ciutadans estrangers han visitat altres elements turístics dins de la ciutat de 

Barcelona i tenen un valor de referència per als diferents serveis proposats. 

 

Si observem els resultats veiem que en ambdues franges de la mostra, el servei pel que més 

percentatge de gent pagaria es per l’aplicació de Realitat Virtual. Veiem que el percentatge 

d’estrangers disposats a pagar per aquest servei es superior al dels espanyols, un 64% vers a 

un 53%. En canvi, els estrangers estan disposats a pagar, de mitja, una quantitat menor. L’altre 

servei proposat on trobem una diferencia considerable en el percentatge d’individus disposats a 

pagar son les explicacions a través d’audio-guies un 50% dels estrangers vers al 40% 

d’espanyols. L’obra de teatre és el servei on trobem una diferencia considerable en el preu que 

estan disposats a pagar, els estrangers estan disposats a pagar 2 euros més de mitja per a 

veure una representació que les persones d’aquí. 

 

En general, els estrangers estan disposats a pagar més pels serveis proposats, tret de la 

realitat virtual, on son els espanyols els que pagarien una quantitat major.  

 

La informació que hem donat per a explicar els apartats de realitat virtual i realitat augmentada 

no ha sigut equitativa en ambdues preguntes, hi havia més informació gràfica en l’apartat de 

realitat virtual que no pas el de realitat augmentada, això fa que les respostes hagin sofert 

possiblement  un biaix, al no tenir en compte que la informació tenia que ser igual per ambdós 

serveis. Per això hem calculat el percentatge i la mitja conjunta d’ambdós serveis.  

 

En el cas dels enquestats espanyols tenim que un 53% està Disposat a Pagar per almenys una 

de les dues aplicacions proposades, i la mitja dels valors obtinguts en ambdues aplicacions es 

de 2,84€. En canvi, el 50% dels estrangers està disposat a pagar per almenys una de les dues 

aplicacions i el valor obtingut en aquest cas es de 3,09€. En total, el 37,3% dels 108 enquestats 

està disposat a pagar per ambdós serveis addicionals, l’aplicació de realitat virtual i la de 

realitat augmentada. 

 

Alguns dels enquestats, ja siguin estrangers o espanyols, consideren que les aplicacions que 

hem proposat com a serveis addicionals a l’entrada que proporcionaria el parc tindrien que ser 

aplicacions d’accés lliure i gratuïtes, o en tot cas haurien d’entrar amb el preu de l’entrada. 

 

Sobre aquests serveis addicionals fem també un anàlisis segons les diferents franges d’edat 

sense tenir en compte la nacionalitat dels enquestats degut a que creiem que les respostes, 

sobretot les que obtenim en preguntes relacionades amb noves tecnologies, varien d’una franja 

d’edat a una altra. En aquest anàlisis també ometem, com hem fet amb la anàlisis segons lloc 

de procedència, les respostes incoherents per part dels enquestats. 
 

Taula 7: DAP per Serveis Addicionals, franja d’edat entre 16 i 35 anys. 

Servei Addicional % Disposat a Pagar Mitja Rang 

Realitat Virtual 62% 2,94 € 0,5 – 12€ 

Obra de teatre 54% 4,46 € 1 – 15€ 

Audio-guia 45% 3,41 € 1 – 10€ 

Realitat Augmentada 45% 2,94 € 1 – 6€ 

Video-guia 39% 3,43 € 1 – 10€ 
Font: elaboració pròpia 
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Taula 8: DAP per Serveis Addicionals, franja d’edat entre 36 i més de 65 anys 

Servei Addicional % Disposat a Pagar Mitja Rang 

Obra de teatre 47% 5,93 € 2 – 10€ 

Realitat Virtual 40% 3,42 € 1 – 15€ 

Audio-guia 38% 4,55 € 2 – 10€ 

Realitat Augmentada 27% 2,63 € 1 – 5€ 

Video-guia 21% 4,67 € 1 – 10€ 
Font: elaboració pròpia 

 

En els resultats obtinguts segons nacionalitat veiem que els percentatges de persones 

disposades a pagar pels diferents serveis són majors en els individus de menor edat, en canvi 

les quantitats monetàries son més elevades dins de la franja que va dels 36 a més de 65 anys. 

La qual cosa és coherent amb el fet de que les noves generacions han nascut en l’era de  les 

noves tecnologies TIC, i per tant percentualment estarien més disposades a pagar per fer-les 

servir, tot i que amb una DAP inferior atès el seu menor nivell de renda en comparació amb les 

persones de més edat. Només veiem que en el cas de la realitat augmentada el preu mig es 

menor en la franja de major edat, però també s’ha de tenir en compte que només un 27% 

pagaria per aquest servei. 

 

Destaca el 62% dels enquestats que estan en la franja d’edat de 16 a 35 anys que estan 

disposats a pagar per l’aplicació de la Realitat Virtual, si ho comparem amb el 40%  de les 

persones de més edat. Hi ha una diferencia de més del 20% entre ambdós grups. 

 

En alguns casos, la gent de certa edat, a l’hora de preguntar sobre els serveis que impliquen 

noves tecnologies comentaven que no tenien telèfon mòbil, que en tenien un que no disposava 

d’Internet, o be que en tenien un però no sabien com funcionava del tot i que per tant no els 

interessava aquests serveis. 

 

Les preguntes que segueixen a l’enquesta tracten dels coneixements que es té sobre el parc, 

en concret de si els enquestats saben si s’ha de pagar i quant s’ha de pagar per accedir al 

recinte monumental. En la següent taula veiem el percentatge d’enquestats que saben que s’ha 

de pagar, i d’aquests, quin percentatge sap la quantitat que avui en dia han de pagar per 

accedir al recinte monumental del parc. 

 

Taula 9: Coneixements sobre el pagament actual 

 Espanyols Estrangers 

Sap que s’ha de pagar 76% 93% 

Sap quant s’ha de pagar 41% 69% 

Font: elaboració pròpia 

 

Veiem que pràcticament tots els estrangers saben que s’ha de pagar per accedir-hi, i que una 

gran part d’aquests saben el preu per entrar al recinte monumental. Això és perquè la majoria 

dels estrangers són turistes que visiten la ciutat, i, per tant, el fet de venir a Barcelona està 

influenciat en part per l’existència del Park Güell. Dins de la seva estància a Barcelona inclouen 

una visita al Recinte Monumental del parc per veure l’obra de Gaudí. En canvi, si ho comparem 

amb els estrangers, pocs espanyols saben quant s’ha de pagar per accedir-hi, només el 41% 

dels espanyols enquestats saben quin es el preu per entrar al Recinte Monumental. 
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Per a estudiar el perfil dels enquestats observem diversos aspectes dels individus de la mostra: 

l’edat, el lloc de procedència, la situació laboral, el nivell més alt d’estudis completat i finalment 

el sexe. 

 

Hem dividit la mostra en diferents franges d’edat. La primera va dels 16 als 25 anys i suposa un 

46% de la mostra, la segona, dels 26 als 35 anys i suposa el 26%, la següent, dels 36 als 60 

que compta amb el 16% de la mostra, les últimes són les que inclouen els individus que estan 

dins de les franges d’edat de 51 a 65 i de més de 66 anys, amb un 6% de la mostra cada una 

de les franges. 

 

Taula 10: Franges d’edat 

Edat Nombre d'individus Percentatge 

16-25 50 46% 

26-35 28 26% 

36-50 17 16% 

51-65 7 6% 

més de 66 6 6% 

Font: elaboració pròpia 

 

El següent aspecte a analitzar és el lloc de procedència dels individus de la mostra, segons 

aquest aspecte ens hem basat per fer la divisió de la mostra. Hem dividit, per analitzar les 

respostes obtingudes, entre espanyols i estrangers. 

 

Figura 5: Lloc de procedència 

 
Font: elaboració pròpia 

 

El 74% dels enquestats són espanyols, d’aquests la gran majoria procedeixen de Catalunya 

degut a que és on s’ha realitzat l’enquesta, un 9% prové de la resta d’Europa, el 16% d’Amèrica 

i un 1% d’Austràlia. Els paisos dels que provenien els individus de la resta d’Europa són 

Alemania, Belgica, França, Italia i Polònia. Pel que fa als ciutadans d’Amèrica, aquests venien 

d’Argentina, Brazil, Xile, Ecuador, Estats Units, Mèxic, Perú i República Dominicana. 
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El seguent aspecte que analitzem és la situació laboral en que es troben els enquestats, per a 

fer-ho dividim la mostra segons el lloc de procedència per així poder completar millor el perfil 

dels individus, seguint el procediment que hem fet en tota la anàlisis.  

 

Taula 11: Situació laboral, en percentatges. 

Situació Laboral Espanyols Estrangers 

Estudiant 30% 43% 

Ocupat 52% 50% 

Parat 9% 7% 

Pensionista 9% 0% 

Font: elaboració pròpia 

 

La proporció d’espanyols i d’estrangers treballant és pràcticament la mateixa, vora el 50%, en 

canvi veiem que hi ha més estrangers que estudien. Els enquestats de fora d’espanya, quan 

se’ls preguntava per la seva situació laboral comentaven que, si no estessin treballant 

actualment, no haguessin fet aquest viatge a Barcelona.  

 

El nivell d’estudis també l’analitzem separant les respostes obtingudes per part dels individus 

enquestats estrangers de les obtingudes per part dels espanyols. 

 

Taula 12: Nivell d’estudis completat més alt, en percentatges 

Nivell d’estudis Espanyols Estrangers 

Primària/Secundaria 10% 14% 

Batxillerat o FP 28% 14% 

Diplomatura, Llicenciatura o Grau 46% 36% 

Postgrau 16% 36% 

Font: elaboració pròpia 

 

Hem unit primaria i secundaria degut a que a Espanya, l’any 1996 hi va haver un canvi en el pla 

d’estudis i l’ensenyament obligatori va passar a ser dels 14 anys, quan s’acabava primaria, als 

16 anys, quan s’acava la ESO. 

 

Si mirem els nombres en general, observem que una major proporció d’individus estrangers té 

estudis superiors; estudis de postgrau o doctorat. Això fa pensar que els ciutadans que visiten 

la ciutat de barcelona tenen un nivell d’ingressos mig-alt, i que per tant tenen estudis superiors. 

I, practicament la meitat dels espanyols enquestats té estudis universitaris. 

 

El 54% dels enquestats espanyols són homes i el 46% restant dones; pel que fa als estrangers, 

el 39% són homes i el 61% dones.  

6. Conclusions 

 

El Mètode de la Valoració Contingent és àmpliament utilitzat en diferents estudis de diferents 

àmbits per a trobar un valor econòmic a elements que no tenen valor monetari pel fet de que no 
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disposen d’un mercat real. Nosaltres hem utilitzat aquest mètode per a valorar el Park Guell, 

que com a parc públic no te un mercat que es regeixi per les lleis de l’oferta i la demanda. 

 

Observem que el preu que paguen els visitants del Recinte Monumental es superior al que 

desitjarien pagar, es paga 7 euros si l’entrada es compra a través del web del parc o 8 si es 

compra al mateix parc, i el preu mitjà que pagarien els enquestats es de poc més de 3 euros. 

Tot i així hi ha cua per accedir-hi. Fins que no faci un any que s’ha de pagar la taxa d’accés no 

tindrem dades del balanç públic que farà el parc. 

 

Al dividir la mostra en segments de població segons lloc de procedència observem que els 

ciutadans espanyols, que tenen el parc dins del seu patrimoni, són més crítics a l’hora de 

valorar certs aspectes sobre el parc que els estrangers, que venen a visitar la ciutat, en part per 

l’atractiu turístic que suposa aquest. Les notes obtingudes pels espanyols són més baixes que 

la mitja del total, i si son superiors son molt pròximes a la mitja. 

 

Pel que fa a la valoració monetària del parc, amb aquesta segmentació de la població que hem 

fet, els espanyols estan disposats a pagar 3,33€ i els estrangers 3,5€ per accedir al recinte 

monumental, son dos valors similars, però si ens fixem amb el valor mes repetit, la moda, per 

ambdues parts de la mostra veiem que son 3€ i 5€ respectivament. Tot i que el segment que té 

una major proporció d’individus disposat a pagar és l’espanyol, es el sector  que té una mitja i 

una moda amb una valor inferior. El fet de que en altres països no existeixi un pagament per 

accedir a l’interior d’un parc públic fa que hi hagi un percentatge menor que està d’acord a 

pagar d’estrangers. En canvi aquí, com que hem de pagar per accedir a bastants espais 

públics, ens sembla més normal tenir que fer-ho i per tant n’estem disposats. 

 

Tot i que pràcticament el 50% dels espanyols està d’acord amb el fet d’haver de pagar per 

accedir a un parc públic, trobem una crítica social i política dins dels motius pels que els 

ciutadans espanyols no estan disposats a pagar per accedir a l’interior del recinte monumental 

del Park Güell. Consideren que l’administració hauria de pagar el manteniment del parc, sent 

aquest públic i que els ciutadans ja ho compensem amb els impostos que paguem.  

 

El tema dels serveis addicionals s’ha analitzat des de dos punts de vista diferents. Segons el 

lloc de procedència dels individus observem que en ambdós casos, espanyols i estrangers, el 

servei pel que més gent pagaria és l’aplicació per a dispositiu mòbil de Realitat Virtual, i el 

servei menys atractiu en aquest cas serien les explicacions a través de video-guia. Si mirem 

segons les franges d’edat, el servei pel que menys gent pagaria segueix sent les explicacions 

mitjançant video-guies, però, en canvi, pel sector de gent de més edat el servei pel qual mes 

individus pagaria es l’obra de teatre.  

La DAP a pagar pels serveis proposats de Realitat Virtual i de Realitat augmentada 

conjuntament és de 2,84€ en el cas dels espanyols i de 3,09€ en el cas dels estrangers. I, tal 

com hem dit abans el preu que estan disposats a pagar els usuaris per accedir al recinte 

monumental es de 3,33€ pels espanyols i de 3,5 pels estrangers. El que s’està disposat a 
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pagar per l’entrada més una de les dues aplicacions supera els 6 euros tant pels espanyols 

com pels estrangers. 

 

 Això demostra que existeix una necessitat de crear serveis de qualitat que permetin una millor 

interpretació del nostre patrimoni arquitectònic, els exemples que hem proposat son serveis 

assequibles a l’hora de produir-los, i per tant es podria tenir en compte oferir una aplicació com 

les descrites juntament amb l’entrada, això faria pujar el preu que els usuaris estan disposats a 

pagar per accedir a l’interior del Park Güell, amb la qual cosa la conformitat al pagament per 

part dels visitants seria superior a l’actual. 

 

Alguns dels enquestats consideren que les aplicacions de realitat virtual haurien de ser 

gratuïtes, tot i així, es el servei pel que un percentatge major de persones esta disposat a 

pagar, encara que no es pel que pagarien una quantitat major. També consideren que el servei 

de tablets amb Realitat Virtual, o l’aplicació per a telèfons mòbils en el seu cas, hauria de ser 

gratuïta o entrar amb el preu de l’entrada general del parc. 
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Annex 1: ENQUESTA SOBRE L'ÚS DEL PARK GÜELL 1. Gestió de Parcs 

Urbans. Cas d'Estudi: Park Güell 

 

“Hola, bon dia/tarda, sóc alumna del Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana de la 

UPC. Estem realitzant un estudi sobre el Park Güell. La informació que es recull a través 

d'aquesta enquesta es totalment anònima i , únicament, d'ús acadèmic. ¿Podria dedicar-me 

només uns minuts?" 

 

1. On es realitza l'enquesta 

 Barcelona - ciutat 

 Barcelona - Park Güell (dins) 

 Barcelona - Park Güell (fora) 

 Online 

 Altres: 

 

2. Ha visitat el Park Güell en els últims 12 mesos? 

 Si 

 No 

 

3. Quantes vegades? 

 

4. Valora de l'1 al 10 el fet de que aquest parc es tracta d'una obra d'Antoni Gaudí. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

5. Valora de l'1 al 10 el fet de que es tracta d'un parc d'una extensió de verd 

considerable dins de la ciutat de Barcelona. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

6. Valora de l'1 al 10 el fet de disposar de WIFI a dins del recinte Monumental del 

Parc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

7. Valora de l'1 al 10 l'accés al Parc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

8. Valora de l'1 al 10 el servei del restaurant i de la botiga que trobem al parc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

9. Valora de l'1 al 10 l'accés a la informació que es pot trobar sobre el Park Güell. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Sobre el valor del park 

 

10. Gestió Econòmica del parc. 

El Park Güell genera unes despeses molt elevades cada any, si aquestes, suposem, que s'han 

de pagar de forma compartida entre l'ajuntament i els usuaris del parc, quant estaria disposat a 

pagar per a accedir a l'interior del  parc? 

 

Coneixements sobre el parc 

 

11. Sap si s'ha de pagar actualment per a accedir al parc? 

 Si 

 No 

 

12. Sap quant s'ha de pagar per accedir-hi? 

 Si 

 No 

 

13. Està d’acord amb el fet d'haver de pagar per a accedir a un parc públic? 

A Barcelona trobem també el Jardí Botànic (3,5), el Zoo (19,90), el Poble Espanyol (11), i el 

Park Güell (8) 

 Si 

 No 

 

Dades de l'enquestat 

 

14. Edat 

 16-25 

 26-35 

 36-50 

 51-65 

 més de 66 

 

15. Lloc de procedència 

 Barcelona ciutat 

 Resta de la Província 

 Resta de Catalunya 

 Resta d'Espanya 

 Altres: 

 

16. En quina situació laboral es troba? 

 Estudiant 

 Feines de la casa 

 Ocupat 

 Pensionista 

 Parat 

 Altres: 
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17. Nivell d'estudis més alt que ha completat. 

 Sense estudis 

 Primària 

 Secundària 

 Batxillerat o FP 

 Diplomat, Llicenciat, Grau 

 Postgrau 

 

18. Sexe 

 Home 

 Dona 
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Annex 2: ENQUESTA SOBRE L'ÚS DEL PARK GÜELL 2. Gestió de Parcs 

Urbans. Cas d'Estudi: Park Güell 

 

“Hola, bon dia/tarda, sóc alumna del Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana de la 

UPC. Estem realitzant un estudi sobre el Park Güell. La informació que es recull a través 

d'aquesta enquesta es totalment anònima i , únicament, d'ús acadèmic. Podria dedicar-me 

només uns minuts?" 
 

1. On es realitza l'enquesta  

 Barcelona - ciutat  

 Barcelona - Park Güell (fora)  

 Online  

 Altres:  

 

2. Ha visitat el Park Güell en els últims 12 mesos?  

 Si  

 No  

 

3. Quantes vegades ha visitat el Parc en aquests darrers mesos?  

 

4. Quantes vegades ha visitat el Parc en total?  

 

5. Valora de l'1 al 10 el fet de que aquest parc es tracta d'una obra d'Antoni Gaudí.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Valora de l'1 al 10 el fet de que es tracta d'un parc d'una extenció de verd 

considerable dins de la ciutat de Barcelona.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Valora de l'1 al 10 el fet de disposar de WIFI a dins del recinte Monumental del 

Parc.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Valora de l'1 al 10 la facilitat d'accedir al Parc.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Valora de l'1 al 10 el servei del restaurant i de la botiga que trobem al parc.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Valora de l'1 al 10 l'accés a la informació que es pot trobar per internet sobre el 

Park Güell.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Gestió Econòmica del Parc. 

 

11. El Park Güell genera unes despeses molt elevades cada any, si aquestes, 

suposem, que s'han de pagar de forma compartida entre l'ajuntament i els 

usuaris del parc, estaria vostè disposat a pagar més o menys de 5 euros per a 

accedir al parc?  

 Més  

 Menys  

 Quant?  

 

12. Si la resposta anterior es 0, indiqui per què?  

 L'administració ho hauria de pagar tot.  

 Estic a l'atur, no tinc ingressos suficients.  

 El pagament no justifica l'atractiu del parc.  

 Sóc veí i hauria de ser gratuït per mi.  

 Els ciutadans ja ho paguem amb impostos.  

 Altres:  

 

13. Està d’acord amb el fet d'haver de pagar per a accedir a un parc públic?  

A Barcelona trobem també el Jardí Botànic (3,5), el Zoo (19,90), el Poble Espanyol (11). 

 Si  

 No  

 

Servei Addicional 

 

14. Si el parc oferís un servei complementari, com es per exemple una representació 

teatralitzada de com era vida a l'època de construcció del parc, pagaria més per a 

visitar el recinte monumental?  

 Si  

 No  

 

15. Quant estaria disposat a pagar, de forma addicional a l'entrada al parc, per aquest 

servei?  

 

16. Si el parc oferís un servei complementari, com es per exemple explicacions a 

través d'audio-guies, pagaria més per a visitar el recinte monumental?  

 Si  

 No  
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17. Quant estaria disposat a pagar, de forma addicional a l'entrada al parc, per aquest 

servei?  

 

18. Si el parc oferís un servei complementari, com es per exemple explicacions 

utilitzant video-guies, pagaria més per a visitar el recinte monumental?  

 Si  

 No  

 
 

19. Quant estaria disposat a pagar, de forma addicional a l'entrada al parc, per aquest 

servei? 

 

20. Si el parc oferís un servei complementari, com es per exemple una reconstrucció 

virtual per ordenador de com havia estat en un principi el parc, o de com hauria 

d'haver sigut si s’hagués completat el projecte, pagaria més per a visitar el 

recinte monumental?  

La possibilitat de veure com és, com era i la superposició d'ambdues situacions en una Tablet o 

un Smartphone descarregant una aplicació al dispositiu es el que es coneix com a realitat 

virtual. 

 Si  

 No  
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21. Quant estaria disposat a pagar, de forma addicional a l'entrada al parc, per aquest 

servei?  

 

22. Si el parc oferís un servei complementari, com es per exemple aportar informació 

utilitzant la realitat augmentada de com hauria d'haver sigut el parc si s’hagués 

completat el projecte, pagaria més per a visitar el recinte monumental?  

Aconseguir més informació d'un element o edifici solament enfocant amb la càmera del telèfon 

mòbil es la realitat augmentada. 

 Si  

 No  

 
 

23. Quant estaria disposat a pagar, de forma addicional, per aquest servei?  

 

Coneixements sobre el parc 

 

24. Sap si s'ha de pagar actualment per a accedir al parc?  

 Si  

 No  

 

25. Sap quant s'ha de pagar per accedir-hi?  

 Si  

 No  

 

Dades de l'enquestat 

 

26. Edat  

 16-25  

 26-35  

 36-50  

 51-65  

 més de 66  

 

27. Lloc de procedència  

 Barcelona ciutat  

 Resta de la Província  

 Resta de Catalunya  

 Resta d'Espanya  

 Altres:  
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28. En quina situació laboral es troba?  

 Estudiant  

 Feines de la casa  

 Ocupat  

 Pensionista  

 Parat  

 Altres:  

 

29. Nivell d'estudis més alt que ha completat.  

 Sense estudis  

 Primària  

 Secundària  

 Batxillerat o FP  

 Diplomat, Llicenciat, Grau  

 Postgrau  

 

30. Sexe  

 Home  

 Dona  
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Annex 3: SURVEY ON THE USE OF PARK GÜELL 2: Urban parks 

management. Study case: Park Güell 
 

“Hello, I’m a student of the Master’s Degree in Urban Management and Valuation from the UPC. 

We are doing a study on the Park Güell. The information collected through this survey is 

completely anonymous and for academic use only. Could you spend just a few minutes? " 

 

1. Where is the survey done? 

 Barcelona  

 Barcelona - Park Güell (outside) 

 Online 

 Other 

 

2. Have you visited Park Güell in the last 12 months? 

 Yes 

 No 

 

3. How many times have you visited the park in the last months? 

 

4. How many times have you visited the park in your life? 

 

5. Rate from 1 to 10 the fact that this park is a work of Antoni Gaudí. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

6. Rate from 1 to 10 the fact that the park is a big green area inside Barcelona city.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

7. Rate from 1 to 10 the availability of Wi-Fi within the enclosure Monumental Park. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

8. Rate from 1 to 10 how easy it is to get in to the park. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

9. Rate from 1 to 10 the restaurant and shopping services that we find inside the 

park. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

10. Rate from 1 to 10 the information that can be found on the Internet about the Park 

Güell  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Park’s Economic management  

 

11. Park Güell has a lot of expenses, if they have to be paid both by the government 

and citizens, would you agree to pay more or less than 5 Euros to get inside the 

Park? 

 More 

 Less 

 

12. How much would you pay? 

 

13. If the answer above was 0, indicate why? 

 Administration should pay for everything 

 I am jobless and have no income 

 The payment doesn’t justify the charm of the park 

 I am a neighbour and it should be free for me. 

 Citizens pay it through taxes. 

 Other:  

 

14. Do you agree to the fact of having to pay to get in a public park?  

In Barcelona we have Jardí Botànic (3.5€), Zoo (19.90€) and Poble Espanyol (11€). 

 Yes 

 No 

 

Additional service 

 

15. If the park offered a complementary service, such as a theatre representation of 

how people lived at the time of the park construction, would you pay more to visit 

the monumental enclosure? 

 Yes 

 No 

 

16. How much are you willing to pay for this service? 

 

17. If the park offers a complementary service, such as explanations through audio 

guides, would you pay more to visit the monumental enclosure? 

 Yes 

 No 
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18. How much are you willing to pay for this service? 

 

19. If the park offered a complementary service, such as explanations using Video 

Guides, would you pay more to visit the monumental enclosure? 

 Yes 

 No 

 
 

20. How much are you willing to pay for this service? 

 

21. If the park offered a complementary service, such as a Virtual Reconstruction 

using a computer of how was initially the Park, or as how it should have been if 

the project had been completed, would you pay more to visit the monumental 

site? 

The ability to see how it is, how it was, and the overlap of both situations in a tablet or a 

Smartphone by downloading an app is what is known as virtual reality. 

 Yes 

 No 
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22. How much are you willing to pay for this service? 

 

23. If the park offered a complementary service, such as providing information using 

augmented reality of how it should have been if the Project had been completed, 

would you pay more to visit the monumental enclosure? 

Getting more information about an item or building only by focusing the mobile phone camera 

on it is what we know as augmented reality.  

 Yes 

 No 

 
 

24. How much are you willing to pay for this service? 

 

Knowledge about the park 

 

25. Do you know if you have to pay to get inside the park? 

 Yes 

 No 

 

26. Do you know how much do you have to pay to enter the monumental enclosure? 

 Yes 

 No 

 

Survey data 

 

27. Age 

 16-25 

 26-35 

 36-50 

 51-65 

 More than 66 

 

28. Where are you from? 

 Barcelona  

 Barcelona Province 

 Catalunya 

 Spain 

 Other 
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29. Are you working? 

 Student 

 House chores 

 Working 

 Pensioners 

 Unemployed 

 Other 

 

30. Studies Level 

 no studies  

 primary  

 secondary 

 Secondary education or vocational training  

 Diploma, Degree  

 Graduate 

 

31. Sex 

 Male 

 Female 


