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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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