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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. 
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zonificació del parc 



L’objectiu de la Tesis de Màster és calcular el valor 
econòmic i social que té avui el Park Güell per als seus 
usuaris. Per a tal de trobar aquest valor utilitzarem el 
Mètode de Valoració Contingent. 

 

 

 

 
4 



• 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.  

• 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.  5 



• Riera (1994) fa una classificació  dins dels seu manual dels 
mètodes de valoració entre mètodes directes i mètodes 
indirectes.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



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 de les enquestes  

• Recollida de dades 
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• En total realitzem l’enquesta a una mostra de 108 
individus, a més d’una proba pilot que han contestat 16 
persones. Aquesta la dividim en cinc parts diferenciades: 

 

• Valoració de diferents aspectes socials del parc. 

• Disposició a pagar per accedir al parc per part dels 
usuaris. 

• Valoració dels diferents serveis addicionals proposats. 

• Coneixements previs sobre el pagament d’accés. 

• Dades personals. 
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Qüestions prèvies: 

 

• El 50% de les enquestes s’ha dut a terme a la ciutat 
de Barcelona. 

 

• La mostra s’ha segmentat segons la nacionalitat dels 
enquestats. 
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Visites al parc els últims 12 mesos: 

 

 

 

 Si 
35% 

No 
65% 

ESPANYOLS 

Si 
96% 

No 
4% 

ESTRANGERS 

10 

Visites al parc 



Puntuacions sobre els diferents aspectes pels que s’ha 
preguntat (sobre 10). 

 

 

 

 

11 

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

És un Parc Vert 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 

Resum de les puntuacions obtingudes 



Disposició a pagar per accedir al parc.  
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  Espanyols Estrangers 

Mitja 3,33 € 3,5 € 

Moda 3 € 5 € 
 

 

[1] 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. 

Valor econòmic del parc 

% d’enquestats 

d’acord a haver de 

pagar per accedir a 

un parc públic 

49% 21% 



Serveis addicionals: 
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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€ 

DAP per Serveis Addicionals per part dels espanyols 

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€ 

DAP per Serveis Addicionals per part dels estrangers 



Coneixements sobre el pagament del parc: 
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  Espanyols Estrangers 

Sap que s’ha de pagar 76% 93% 

Sap quant s’ha de pagar 41% 69% 
Coneixements sobre el pagament actual 



Dades personals dels enquestats: 
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16-25 
46% 

26-35 
26% 

36-50 
16% 

51-65 
6% 

més de 66 
6% 

Espanyols 
74% 

Estrangers 
26% 

Becari 
1% 

Estudiant 
32% 

Ocupat 
52% 

Parat 
8% 

Pensionist
a 

7% 

Batxillerat 
o FP 
24% 

Diplomat, 
Llicenciat, 

Grau 
44% 

Postgrau  
21% 

Secundaria  
11% 

Edat Lloc de procedència 

Situació Laboral Estudis 



• 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.  
 

• Tot i que pràcticament el 50% dels espanyols està d’acord amb el 
fet d’haver de pagar per accedir a un parc públic, els enquestats 
que no estan disposats a pagar 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 que s’està disposat a pagar per l’entrada més una de les dues 
aplicacions per a dispositius mòbils 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. 
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