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• Es tracta d’un parc del modernisme català, 
encarregat per Eusebi Güell a Antoni Gaudí l’any 
1900. 

• L'encàrrec preveia 60 cases de les quals l’any 1914, 
any en que es van abandonar les obres, nomes se 
n’havien construït dues. 

• El parc es converteix en un jardí privat que Güell 
cedia per a realitzar actes públics. 

• L’Ajuntament el compra l’any 1922 i el 1926 s’obra 
com a parc municipal. 

• L’any 1969 es declarat Patrimoni cultural de la 
Humanitat per la UNESCO. 

• Actualment s’ha de pagar una entrada de 8€ . 

 

 

 

 



• L’objectiu és calcular el valor econòmic i social que té 
avui el Park Güell. Aquest valor serà el preu mínim 
que te el parc i utilitzarem el Mètode de Valoració 
Contingent per a tal de trobar-lo, ja que no existeix 
un mercat d’elements d’aquest tipus. 

 

 

 

 

 



• 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. 
Ja que en part els primers visiten la Ciutat de 
Barcelona per l’existència del parc. 

 

• Considerem que si el parc oferís un servei 
complementari a part de la visita monumental, 
veuríem un increment en el valor del Park Güell 

 

 

 

 



• Riera (1994) fa una classificació  dins dels seu manual 
dels mètodes de valoració entre mètodes directes i 
mètodes indirectes. El Mètode de Valoració Contingent 
(MVC) està dins dels mètodes directes i és aquell en que 
els qüestionaris fan el paper de mercat hipotètic. 

• Robert Davis (1963) desenvolupa el MVC en la seva tesis 
doctoral per a descobrir el valor que tenien els boscos de 
l’Estat de Maine pels Caçadors i Excursionistes. 

• Freeman (1990) ens defineix les característiques que han 
de tenir les enquestes, mentre que Mitchel i Carson 
(1989) afirmen que s’hauria d’utilitzar referèndums.  

• Azqueta (1994) Escriu un llibre on descriu tots els 
mètodes de valoració existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Leon (1995) fa una estimació dels beneficis de la 
preservació del paisatge d’un conjunt d’espais naturals 
ubicats a Gran Bretanya. Per a obtenir el valor utilitza el 
mètode dicotòmic de valoració contingent amb el que 
realitza dues preguntes a cada enquestat. 

• Willig (1976) va demostrar que en teoria, els valors de 
l’excedent del consumidor obtinguts a partir de la 
màxima disposició a pagar tenien que ser una mica 
inferiors als que venien a partir de la mínima 
compensació exigida, cosa que no passa a l’hora 
d’aplicar-los. 

• Adams et. al. (2008) van valorar el Morro do Diabo State 
Park (Sao Paulo) calculant la Disposició a pagar per la 
conservació del parc mitjançant el MVC.  

 

 

 

 

 



El mètode que utilitzarem per a dur a terme la 
valoració del parc es el de valoració contingent, i està 
dividit en: 

 

– Planificació i desenvolupament 
• Definició del bé 

• Identificació de la població 

• Càlcul de la mostra 

– Elaboració i administració de les enquestes 

– Recollida de dades 

– Anàlisis i publicació de resultats 
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