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BLOC TEMÀTIC IV
LES CULTURES LOCALS, ESTUDI DE CASOS

Tema 10: Gestió patrimonial i gestió turística
1.Marc legal i institucional.
2.Agents clau a l’àmbit turístic i cultural.
3.Documents de referència per a la gestió del turisme 

cultural.
4.Recursos i finançament.
5.Gestió del patrimoni cultural versus gestió turística.



10.1. MARC LEGAL I INSTITUCIONAL

Pel que fa a la gestió del patrimoni al nostre país, 
caldria assenyalar en primer lloc a la Constitució 
Espanyola (1978) que va fer possible que les 
comunitats autònomes pogueren assumir 
competències en matèria cultural i turística. Això 
implica que, a pesar que existisca una llei de 
Patrimoni Històric Espanyol (1985), cada autonomia 
ha elaborat la seua pròpia legislació turística i 
cultural.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534


Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, Butlletí Oficial 
de l’Estat, 155.

 Objectiu: la protecció, l'acreixement i la transmissió a les generacions futures 
del patrimoni històric espanyol, integrat pels béns mobles i immobles d'interès 
artístic, paleontològic, històric, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, el 
patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i les zones arqueològiques i 
els llocs naturals, els jardins i els parcs que tinguen un valor artístic, històric o 
antropològic.

 Justificació: l'Estat es reserva per a si la protecció dels béns culturals enfront 
de l'exportació il·lícita i l'espoliació. D'esta manera, es deixa una porta oberta 
a la intervenció del Govern central en casos enrevessats de què es pogueren 
derivar perjuís per al patrimoni nacional, a pesar que les comunitats 
autònomes hagen assumit les competències en matèria de cultura i les 
exercisquen dins del seu territori.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534


ODYSSEY: el negoci del patrimoni
10.1. MARC LEGAL I INSTITUCIONAL

Noticia sobre la recuperació del tresor de la fragata Nostra Senyora de 
les Mercedes (2012) en RTVE. 

Font: fotograma de la noticia de RTVE, recuperat el 14 d’abril de 2018:
https:l//vimeo.com/56958613

Noticia sobre un espoli a la Regió de Múrcia (2018) per Jorge García Badía en La Verdad. 
Font: retallada de la noticia de La Verdad, recuperat el 10 de maig de 2018:

http://www.laverdad.es/murcia/empresario-murcia-expolio-20180504031339-ntvo.html

https://elpais.com/tag/odyssey/a/
http://www.rtve.es/noticias/20120223/tesoro-odyssey-sera-embarcado-este-viernes-para-su-envio-espana/500738.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120223/tesoro-odyssey-sera-embarcado-este-viernes-para-su-envio-espana/500738.shtml
https://vimeo.com/56958613
http://www.laverdad.es/murcia/empresario-murcia-expolio-20180504031339-ntvo.html
http://www.laverdad.es/murcia/empresario-murcia-expolio-20180504031339-ntvo.html


 Un aspecte important d'esta llei és el règim de protecció del patrimoni 
històric:
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NIVELLS DE PROTECCIÓ
Primer nivell de protecció  Patrimoni històric espanyol.

Segon nivell de protecció

 Béns inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles que 
posseeixen un notable valor històric, arqueològic, 
científic, tècnic o cultural, que no hagen sigut declarats 
d'interès cultural (BIC). 

Tercer nivell de protecció
 Béns declarats d'interès cultural (BIC), inscrits en el Registre 

General de Béns d'Interès Cultural.



Obligació dels propietaris del patrimoni de permetre i 

facilitar:

 la seua inspecció per part dels organismes competents;

el seu estudi als investigadors i investigadores; i,

 la seua visita pública en les condicions de gratuïtat que 

es determinen, almenys quatre dies al mes, en dies i 

hores prèviament assenyalats.
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 Infraccions administratives: 

 l'incompliment per part dels propietaris de la seua obligació de conservació del 

patrimoni;

 la retenció il·lícita o el depòsit indegut de documents;

 la realització d'obres en llocs històrics i zones arqueològiques sense l'autorització 

pertinent;

 el derrocament, el desplaçament o la remoció il·legals de qualsevol immoble 

declarat d'interès cultural;

 l'exportació il·legal; 

 l'incompliment de les condicions de retorn fixades per a l'exportació temporal 

legalment autoritzada; i,

 l'exclusió o l'eliminació de béns del patrimoni documental i bibliogràfic.
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 Esta llei no fa cap al·lusió al turisme ni a les activitats econòmiques, si bé el títol VIII 
de la llei es refereix succintament a les mesures de foment i es fan concises 
referències a l'obligació dels propietaris del patrimoni cultural de permetre la 
visita pública. 

 Cada comunitat autònoma ha desenvolupat la seua pròpia llei de turisme i la 
seua llei de patrimoni cultural. 
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La recent Llei 3/2013 del Patrimoni històric de la Comunitat de Madrid que ha suscitat 
prou polèmica:

 supressió de les comissions de patrimoni que elimina les opinions qualificades en 
el procés de concessió de llicències d'obra a conjunts històrics i entorns 
monumentals;

 l'anul·lació de la participació ciutadana que ja no podrà incoar la declaració de 
béns d'interès cultural i podrà veure limitada la visita pública als monuments de 
propietat privada.

https://www.ge-iic.com/wp-content/uploads/2013/10/2013_Ley_Patrimonio_CM.pdf


10.2. Agents clau a l’àmbit turístic i cultural
ORGANITZACIÓ DE NACIONS UNIDES PER A L'EDUCACIÓ I LA CULTURAL 

(UNESCO)
Pel que fa a les activitats en l'àmbit de la cultura, cal assenyalar que:

 promou la diversitat cultural per mitjà de la salvaguarda de del 
patrimoni en les seues diverses dimensions i la valoració de les 
expressions culturals;

 afavoreix que la cultura desenvolupe una funció central en el 
desenvolupament sostenible;

 crea l'Aliança Global per a la Diversitat Cultural que ofereix suport a 
les indústries culturals locals (artesania, música, cine, etc.) en els 
països en desenvolupament per mitjà d'aliances de cooperació 
publico-privades.

Logo de la UNESCO. Font: autor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, recuperat el 14 d’abril de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNESCO_logo_Spanish.svg

https://es.unesco.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNESCO_logo_Spanish.svg


1954, Convenció per a la Protecció dels Béns Culturals en Cas de Conflicte Armat, de la UNESCO, 

en La Haya.

1964, Carta de Venecià, de la UNESCO, on es considera per primera volta al monument inclòs en 

el seu entorn, que ha de ser protegit.

1970, Convenció sobre les Mesures que Han d'Adoptar-se per a Prohibir i Impedir la Importació, 

l'Exportació i la Transferència de Propietat Il·lícites de Béns Culturals, de la UNESCO, en Paris.

1972, Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural, de la UNESCO, en 

Paris.

2001: 

Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic, de la UNESCO, en Paris.

Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, de la UNESCO, en Paris.

2003, Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, de la UNESCO, en Paris. 

2005, Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, de la 

UNESCO, en Paris.
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http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/.../guatemala/guatemala_carta_venecia_1964_spa_orof.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#MONITORING
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL TURISME (OMT)
 Organisme de les Nacions Unides encarregat de la promoció d’un turisme responsable, sostenible i 

accessible per a tots:
 Advoca per un turisme que contribuïsca al creixement econòmic. 
 Ofereix lideratge i suport al sector turístic per a expandir pel món els seus coneixements i les seues 

polítiques turístiques.
 Defèn l'aplicació del Codi Ètic Mundial per al Turisme per a maximitzar la contribució 

socioeconòmica del sector, minimitzant al mateix temps els seus possibles impactes negatius i s'ha 
compromès a promoure el turisme com a instrument per a assolir els objectius de 
desenvolupament de les Nacions Unides per al mil·lenni, encaminats a reduir la pobresa i a 
fomentar el desenvolupament sostenible. 

 Fomenta l'ensenyança i la formació en matèria de turisme i treballa a fi de fer d'ell una ferramenta 
eficaç per al desenvolupament per mitjà de projectes d'assistència tècnica en més de cent 
països. El turisme s'ha convertit en un motor clau del progrés socioeconòmic, per la qual cosa 
l'OMT intenta fomentar les activitats turístiques en països subdesenvolupats.
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http://www2.unwto.org/es


 L'OMT és un organisme de referència en què al turisme es refereix i 
proporciona dades sobre l'activitat turística internacional:
La contribució del turisme a l'activitat econòmica mundial s'estima 

en prop del 5%. 
Les ocupacions en el sector turístic s'aproximen al 7% del nombre 

total d'ocupacions en tot el món, sumant els directes i els indirectes. 
Entre 1950 i 2011, les arribades de turistes internacionals van créixer 

a un ritme anual del 6,2%: van passar de 25 milions a 980 milions. 
El nombre de destinacions turístiques no ha deixat de créixer: 

recentment s'han incorporat al mercat turístic molts països en 
desenvolupament.
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Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS)
 Fundat en 1965 després de l'elaboració de la Carta Internacional sobre Conservació i 

Restauració dels Monuments i Llocs Històric-Artístics, coneguda com a Carta de Venecià
(1964).

 És l'única organització internacional no governamental que té com a comesa promoure la 
teoria, la metodologia i la tecnologia aplicada a la conservació, la protecció, el realç i 
l'apreciació dels monuments, els conjunts i els referits llocs. 

 Els seus objectius són:
 actuar com a fòrum internacional que ofereix tot tipus de possibilitats per al diàleg i 

l'intercanvi als professionals de la conservació;
 reunir, aprofundir i difondre informació sobre principis, tècniques, legislació i polítiques 

de conservació i salvaguarda;
 fomentar l'adopció i l'aplicació de les convencions i les recomanacions internacionals 

relatives a la protecció, la conservació i l'apreciació dels monuments, els conjunts i els 
llocs historicoartístics;

 posar la seua xarxa d'experts al servici de la comunitat internacional.
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https://www.icomos.org/en/
http://www.unesco.org/.../guatemala/guatemala_carta_venecia_1964_spa_orof.pdf


 Les seues Cartes del Turisme Cultural dels anys 1976 i 1999 constitueixen 
un punt de referència per als gestors turístics i culturals, perquè advoca per 
compatibilitzar els interessos del turisme i la cultura. 

 ICOMOS:
 aposta per que els destins culturals oferisquen una experiència turística 

satisfactòria per al visitant, però també per a que es genere benefici per a la 
comunitat amfitriona i no es comprometa la conservació del patrimoni 
cultural;

 confia en la revaloració del patrimoni cultural per mitjà del seu coneixement i 
la seua posada en valor; i,

 s'ocupa de la instrucció i l'examen dels expedients de sol·licitud presentats 
pels estats per a la inscripció dels seus béns culturals en la Llista de Patrimoni 
Mundial de la UNESCO.
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http://www.lacult.unesco.org/docc/Carta_Tur_1976.doc
https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf


Consell Internacional de Museus (ICOM)
 Organització Internacional de Museus i professionals dirigida a la conservació, el 

manteniment i la comunicació del patrimoni natural i cultural del món, present i futur, 
tangible i intangible. 

 Organització no governamental que manté una relació formal amb la UNESCO. 
 Òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. 
 Les activitats de l'ICOM responen a les necessitats dels professionals dels museus i se 

centren en els temes següents: 
 cooperació i intercanvi professional; 
 divulgació dels conceptes bàsics sobre el món dels museus; 
 formació professional; 
 formació del personal; 
 millora dels estàndards professionals; 
 defensa de l'ètica professional; 
 preservació del patrimoni i lluita contra el tràfic il·lícit dels béns culturals.
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http://icom.museum/


 Entre les activitats de l'ICOM destaquen:
Dia Internacional del Museu (DIM, 18 de maig); 
 les conferències generals que serveixen per a revisar el compliment dels 

objectius de l'organització i planificar els següents;
 la lluita contra el tràfic il·legal de béns patrimonials; 
 la formació i el reciclatge dels professionals dels museus, que està 

afavorint l'establiment de directrius i pautes que faciliten l'adaptació 
professional a les necessitats canviants de la professió museística, 

 la promoció de les comunitats locals per a reforçar la xarxa professional 
en cada regió; i,

 la gestió de riscos a què està sotmès el patrimoni cultural, especialment 
en cas de produir-se conflictes armats o desastres naturals.
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ORGANITZACIÓ DE LES CIUTATES DEL PATRIMONI MUNDIAL (OCPM)
 Organització no governamental fundada en 1993. 
 Persegueix els següents objectius: 

 contribuir a l'aplicació de la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural (1972) i 
de la Carta internacional per a la salvaguarda de les ciutats històriques (1986);

 fomentar a tots els nivells, la cooperació i l'intercanvi d'informació i coneixements entre totes les ciutats 
històriques del món, posant l'èmfasi en les accions susceptibles de recolzar els esforços de les ciutats 
situades en països en via de desenvolupament;

 adaptar millor les investigacions dels especialistes i els experts a les necessitats dels que es dediquen a la 
gestió local;

 sensibilitzar les poblacions sobre els valors patrimonials i la seua protecció. 

 En el si d'esta organització va sorgir la Crida d'Évora (1997), un document en què els alcaldes de 
ciutats històriques reconeixen que el turisme és una conquista social del segle XX, però també que pot 
convertir-se en una amenaça per a la salvaguarda del patrimoni de les ciutats històriques. Per mitjà 
d'este document, s'invita a les organitzacions, les administracions i les empreses dedicades al turisme a 
l'estudi de les seues conseqüències per a la ciutat.
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https://www.ovpm.org/es/new_home
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cubaarqueologica.org/document/carta17.pdf


CARTA DEL TURISME SOSTENIBLE (1995)
Constitueix un document internacional de referència perquè va ser un dels primers documents referits al 

turisme sostenible i va generar un notable consens internacional. 
La Carta:
presenta al turisme com una activitat ambivalent, capaç d'aportar grans beneficis socioeconòmics i 

culturals, però també de contribuir a la degradació mediambiental i a la pèrdua de la identitat local;
assenyala que el turisme haurà de fonamentar-se sobre criteris de sostenibilitat, és a dir, ha de ser 

suportable ecològicament a llarg termini, viable econòmicament i equitatiu des d'una perspectiva 
ètica i social per a les comunitats locals;
aplica el concepte de desenvolupament sostenible a l'activitat turística, insistint en la importància de:

 conciliar els interessos de les diverses parts;
 establir acords entre els diferents agents que intervenen en la gestió del turisme, tant públics 

com a privats; i,
 preservar els recursos naturals i culturals, planificant i gestionant adequadament les visites 

turístiques.

10.3. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA PER A LA 
GESTIÓ DEL TURISME CULTURAL

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1995.21.15.1


CARTA DE TURISME CULTURAL, 1999
Cal referir-se a l'esperit de la carta:
 Primera idea que arreplega este document és que el patrimoni és de tots. És a 

dir, el patrimoni es concep com a herència comuna, com a part del patrimoni 
cultural d'un poble. 

 Això comporta tant el dret d'ús i gaudi, com també l'obligació de la seua 
preservació. 

 Reflexiona sobre el concepte de patrimoni i del seu paper en el món globalitzat 
en el que ens trobem, perquè molts estats i comunitats humanes troben en el 
patrimoni un element diferenciador, un senyal d'identitat i un punt de referència 
en un context en què està tan present la globalització d'hàbits, les pautes de 
consum i les formes de vida.
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https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf


 Assenyala que el turisme nacional i internacional constitueix un important mig 
d'intercanvi cultural, que permet al visitant acostar-se a les restes del passat, però 
també a la vida actual i a altres societats. 

 Així el turisme:
 pot afavorir la tolerància i el diàleg entre diferents cultures, al mateix temps que facilita la 

captació de fons que poden destinar-se a la conservació de la cultural i la naturalesa. 
 s'ha convertit en un complex fenomen de dimensions polítiques, econòmiques, socials, 

culturals, educatives, biofísiques, ecològiques i estètiques. 
 Alerta sobre l'amenaça que suposa la falta de planificació o d'una gestió adequada. 

Així, la carta assenyala que una activitat turística excessiva o mal gestionada, sense 
visió a llarg termini, pot comportar perjuís per al patrimoni natural i cultural. La indústria 
turística ha d'apostar per la conservació dels béns patrimonials, perquè la degradació 
del patrimoni sol anar acompanyada de la degradació de l'experiència turística, que 
perd qualitat.
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La Carta de Turisme Cultural (1999) arreplega sis principis que han suscitat molt 
debat en l'àmbit turístic, però també en el cultural:
1. Assenyalar que el turisme cultural hauria de proporcionar oportunitats 

responsables i ben gestionades als integrants de la població amfitriona, així 
com proporcionar als visitants la comprensió de la cultura i el patrimoni d'eixa 
comunitat.

2. Assenyalar que la relació entre els llocs amb patrimoni i el turisme és una relació 
dinàmica i pot implicar valoracions divergents. Amb este segon principi, la 
Carta defèn que el patrimoni té un valor en si mateix, és a dir, no sols té un valor 
de mercat, sinó que és valuós per si mateix per constituir un testimoni del passat 
o de la cultura. 

3. Animar els gestors turístics i culturals a planificar les visites turístiques de manera 
que es garantisquen al visitant el confort i la seguretat, i al mateix temps es 
protegisquen els valors culturals del lloc d'interès patrimonial.
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https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf


La Carta de Turisme Cultural (1999) arreplega sis principis que han suscitat molt debat en 
l'àmbit turístic, però també el cultural:
4. Advocar perquè les comunitats indígenes s'involucren en la planificació tant de la 

conservació del patrimoni com del turisme. D'esta manera, se'ns adverteix de la importància 
de valorar les necessitats i els interessos de la població resident en el destinació turística.

5. Indicar que les activitats del turisme i de la conservació del patrimoni haurien de beneficiar a 
la comunitat amfitriona. Segons la Carta, el turisme ha d'augmentar els nivells de 
desenvolupament econòmic de la comunitat en qüestió. 

6. Assenyalar que els programes de promoció del turisme haurien de protegir i exalçar les 
característiques del patrimoni natural i cultural. Amb este principi, la Carta torna a referir-se a 
l'autenticitat de l'oferta cultural de la destinació turística, però és necessari gestionar els fluxos 
de visitants de manera sostenible. Este document es refereix també a la promoció, la 
distribució i la venda de records i productes locals, que ha de suposar, una contrapartida 
econòmica i social per a la comunitat amfitriona i no degradar la seua integritat cultural.
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https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf


CODI ÈTIC MUNDIAL PER AL TURISME (1999)
Adoptat en la tretzena Assemblea General de l'OMT a Santiago de Xile en 1999. 
Arreplega algunes pautes per les quals hauria de regir-se l'activitat turística en 

qualsevol lloc del món, amb major prioritat si és possible en els països que troben en el 
turisme una via per al seu desenvolupament.
Tracta de la contribució del turisme a l'enteniment i al respecte mutu entre les 

persones i societats. 
Assenyala que el turisme responsable part de la comprensió i la promoció dels valors 

ètics comuns de la humanitat, com també de la tolerància. Per això, els turistes i els 
operadors turístics hauran de prestar atenció i respectar les tradicions i les pràctiques 
socials i culturals de tots els pobles, reconeixent la riquesa cultural que suposen.
Tracta el tema de la gestió de les visites a llocs d'interès cultural i a béns culturals de 

propietat privada, insistint a fer compatible el dret del visitants amb el dels propietaris. 
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http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo


CODI ÈTIC MUNDIAL PER AL TURISME (1999)
 Tracta de les obligacions dels agents de desenvolupament turístic en relació a oferir al visitant 

una informació veraç sobre el destí. També s'ha de garantir la transparència en les clàusules 
dels contractes, evitant situacions d'indefensió i facilitant informació clara sobre la naturalesa, 
el preu i la qualitat de les prestacions contractades. Han de vetlar per la seguretat, la 
prevenció dels accidents, la protecció sanitària i la higiene alimentària.

 Tracta el dret al turisme com un dret obert a tots, a què no s'oposaran cap obstacle. En este 
sentit, es fa referència a la llibertat de desplaçament, animant a reduir les possibles traves 
burocràtiques. 

 Tracta dels drets dels treballadors i els empresaris del sector turístic, subratllant la necessitat 
d'evitar la precarietat, oferint protecció social i facilitant l'accés a este mercat de treball als 
que acrediten que posseïsquen les titulacions exigides per a les diferents activitats professionals. 

 Cal tindre en compte que este tipus de documents internacionals compta amb el consens de 
la comunitat científica, però no implica una obligació legal per als governs.

10.3. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA PER A LA 
GESTIÓ DEL TURISME CULTURAL
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10.4. RECURSOS I FINANÇAMENT
 La gestió del patrimoni té hui en dia en tot el món una dimensió econòmica clara com a 

potencial generadora de renda i treball:
 renda en el sentit d'ingressos obtinguts de l'explotació econòmica del patrimoni entès com a 

recurs; 

 treball en el sentit de promoció de noves professions que la gestió del patrimoni comporta. 

Junt amb tot això hauríem de valorar a més la incidència multifacètica (especialització docent, 

extensió curricular, aprofundiment en els programes d'estudi, gamma potencial d'activitats fora de 

l'aula, facilitació del treball interdisciplinari) sobre el sistema educatiu de la posada en valor i ús del 

patrimoni.

 El futur d'una part del patrimoni històric com a recurs econòmic està garantit de qualsevol 

manera. No obstant això, l'economia no ha de ser l'únic terreny comú d'enteniment entre 

els individus i els pobles ja que no pot substituir als valors de la cultura. 

EL PATRIMONI HISTÒRIC NO ÉS NI POT SER UNA MERCADERIA COM QUALSEVOL ALTRA.



 Els nostres dies, la demanda de la societat es caracteritzen 
per una doble perspectiva:
 entendre la cultura com un valor en alça entre els valors 

que perfilen l’anomenat Estat del Benestar; i,
avaluar adequadament el cost econòmic que representa 

el gaudi de la cultura. A este respecte, la necessitat 
d'incorporar l'anàlisi econòmica i la comptabilitat 
financera a les propostes d'intervenció sobre el patrimoni 
han de significar un enorme revulsiu.
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 En este context, l'exigència social d'una major eficiència d’allò públic i de donar major protagonisme 
a models alternatius de gestió del patrimoni, amb major participació de la iniciativa privada, són fets 
que no poden escapar a la nostra atenció.

 Per a abordar el problema del finançament podríem establir un patró basat en les premisses 
següents:
 Tot el que té a veure amb la preservació, conservació i manteniment dels béns patrimonials, 

inclosa la documentació, hauria de garantir-se per part de l'Estat, havent de procedir els fons 
necessaris dels pressupostos dels organismes públics. 

 L'estudi i la investigació, majoritàriament pot considerar-se que està inclòs en l'apartat anterior i 
en tot cas, gaudeix dels seus propis sistemes de finançament. 

 El vessant de divulgació/comunicació del patrimoni és l'àmbit de la gestió més propens a la 
intervenció privada, en el que les organitzacions han de procurar valdre's per si mateixes i 
obtindre fonts alternatives de finançament. No obstant això, en tant que l'educació és un dret 
universal, a pesar de referir-nos a un context d'educació no reglada, també l'Estat hauria de 
contribuir d'alguna manera, en particular a favor dels sectors i grups de població més desfavorits.
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INGRESSOS PER TAQUILLA

• S'exigeix per a accedir a determinats béns 
patrimonials un tiquet d'entrada, especialment 
quan es tracta de béns gestionats per entitats 
independents, privades o amb autonomia 
suficient de gestió.

• El preu d'entrada ha de ser proporcionat a 
l'oferta, tindre en compte els preus de la 
competència i oferir-se segmentat en 
categories de públic i els paquets diversos que 
constitueixen l'oferta.

Comercialització de productes sol fer-se per mitjà 
de l'obertura d'una botiga dins de les instal·lacions 
de l'organització, encara que últimament 
comencen a oferir-se també en alguns llocs 
productes per correu o per internet. 

Comercialització de servicis que puguen oferir al 
seu públic: 
• servici de cafeteria; 
• programes d'entreteniment per al públic infantil i 

juvenil (titelles, sessions de cine, teatre, etc.);
• programes educatius propis;
• lloguer de locals i servicis. 

El percentatge sol ser ajustat i tampoc pareix esta una via de solució al finançament.
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INGRESSOS ALIENS 
L'Estat i les organitzacions supraestatals han anat adquirint 
amb el temps un compromís seriós amb la societat en relació 
als béns patrimonials que es posa de manifest a través de 
subvencions i assignacions pressupostàries:
• Les organitzacions dependents de l'administració pública 

reben un subsidi anual que queda reflectit en els 
pressupostos de l'organisme en qüestió i està sotmès a 
estricte control de gasto, són fixos i només varien d'any en 
any en funció de l'increment del cost de vida.

• Les altres organitzacions reben com a ajuda de 
l'Administració pública fonamentalment subvencions
(contribucions de volum variable oferida públicament i que 
es concedeix prèvia petició de l'interessat, en la que 
concorren mèrits i circumstàncies suficients). Les subvencions 
es destinen en principi a cobrir necessitats econòmiques 
específiques derivades de l'activitat de l'organització 
sol·licitant.

La contribució econòmica dels 
particulars en forma de donacions rep 
el nom de mecenatge o patrocini. Sens 
dubte és una forma de finançament 
que pot resultar interessant ja que es 
tracta de donar facilitats a les 
fundacions i als particulars, per mitjà 
de la reducció d'impostos, per a què 
contribuïsquen al manteniment del 
patrimoni.

10.4. RECURSOS I FINANÇAMENT



10.5. GESTIÓ PATRIMONIAL vs GESTIÓ TURÍSTICA

QUÈ SIGNIFICA GESTIÓ DEL PATRIMONI?

La gestió del patrimoni és l’elaboració 
d'estratègies d'intervenció que, mitjançant 
tècniques de planificació i una adequada 

administració de recursos patrimonials, humans i 
econòmics, tenen com a objectiu aconseguir 

el desenvolupament de la conservació, recerca 
difusió i gaudi del patrimoni.



QUI PROFESSIONAL GESTIONA EL PATRIMONI?
El gestor i la gestora del patrimoni és un/a 

professional amb capacitat de 
comunicació, organització i lideratge. Ha de 

posseir iniciatives, estar motivat, comptar 
amb un gran potencial creatiu, posseir un alt 

nivell cultural i formació específica.
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COM ES TREBALLA AL GESTIÓ DEL PATRIMONI? 
A través del desenvolupament d’estratègies del gestió del patrimoni:

1. Planificació:
Anàlisi de situació.
Definició dels objectius.

2. Procediments i estratègies:
Mitjans i recursos disponibles.
Control del pla.

3. Organització.
4. Comunicació.
5. Control i avaluació:
Analitzar objectius, metes i plans.
Supervisar les activitats i treballs.
Mesurar resultats per a corregir desviacions.
Avaluar compliment del projecte.
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COM ES TREBALLA AL GESTIÓ DEL PATRIMONI? 
A través del desenvolupament d’estratègies del gestió del patrimoni:

1.Planificació. Al llarg del temps s'han donat diferents enfocaments sobre què s'entén per tal, actualment 

es parla de la planificació estratègica com l'aplicació d'un procés d'anàlisi, comparació i selecció 

d'estratègies d'actuació que, des d'una perspectiva de futur, tracta de prendre una sèrie de decisions amb el 

propòsit d'aconseguir els objectius proposats que, en el nostre cas, no són altres que la investigació, 

conservació, difusió i gaudi dels béns culturals. Etapes:

Anàlisi de situació: anàlisi preliminar de les necessitats i demandes de la societat respecte a l'ús i gaudi 

dels béns culturals per a formular unes metes tècnicament possibles i políticament acceptables per als 

que dirigeixen i recolzen el projecte.

Definició dels objectius de forma clara, breu, concisa i avaluable, però també han de ser possibles i 

realistes:
 generals comuns per a tots els béns culturals: la investigació, la conservació i la difusió;

 específics varien en els distints projectes: la creació d'activitats d'animació i l'ajuda al desenvolupament de les 

comunitats per mitjà de la potenciació del turisme i la creació de llocs de treball.
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COM ES TREBALLA AL GESTIÓ DEL PATRIMONI? 
A través del desenvolupament d’estratègies del gestió del patrimoni:

2. Procediments i estratègies per a triar les línies d'actuació que la facen possible i aclarisquen quins poden ser els aspectes que 

millor s'adapten a cada cas concret. Ací caldrà ressaltar la importància d'utilitzar una certa flexibilitat a l'hora de portar avant 

un determinat pla.

Mitjans i recursos disponibles. 

Control del pla.

3. Organització de qualsevol projecte que es pretenga realitzar té una gran importància i ha d'estar fonamentat en un verdader 

estudi interdisciplinari que es veja enriquit amb els coneixements aportats per l'antropologia, la sociologia, la història de l'art, la 

tecnologia, l'administració i les relacions humanes. Tota estructura organitzativa ha de tindre una direcció i un equip compost 

per personal científic, tècnic i administratiu, coordinat per diferents departaments que faciliten la consecució dels objectius 

proposats en la planificació. Tres departaments són fonamentals: 

Producció, encarregat de l'elaboració d'aquells productes que es pretenen traure al mercat i que, en el cas del patrimoni 

cultural, es tradueixen en servicis o en la posada en valor del patrimoni.

Administració, encarregada de facilitar la creació dels suports relacionats amb la gestió econòmica, administrativa i 

comercial.

Màrqueting, encarregada de planificar la comercialització, difusió i control del producte o servici en qüestió.
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COM ES TREBALLA AL GESTIÓ DEL PATRIMONI? 
A través del desenvolupament d’estratègies del gestió del 
patrimoni:
3.Comunicació. Un bon sistema de comunicació capaç d'oferir les 

informacions necessàries que ajuden a prendre les decisions que 
millor contribuïsquen a aconseguir els objectius proposats. 

4.Control i avaluació per mitjà d'un procés per a:
Analitzar objectius, metes i plans.
Supervisar les activitats i treballs.
Mesurar resultats per a corregir desviacions.
Avaluar compliment del projecte.
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Una eina bàsica de treball de gestió de patrimoni 
és la interpretació patrimonial entesa com el 

procés de comunicació dissenyat per a revelar al 
públic significats i interrelacions del nostre 

patrimoni natural i cultural, a través de la seua 
participació en experiències de primera mà amb 

un objecte, artefacte, paisatge o lloc.
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A l'hora de presentar projectes de gestió patrimonial hem de tenir 
en compte els següents punts:

Justificació.
Relació i recerca dels elements patrimonials.
Vinculacions possibles entre els elements patrimonials.
Elaboració d'itineraris.
Planificació de la interpretació patrimonial.
Institucions a implicar.
Publicitat i senyal ètica.
Pressupost.
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