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1.

Què és l’impacte econòmic?

La celebració d’un esdeveniment cultural contribueix a la creació d’activitat econòmica i a la recaptació
fiscal i, per tant, té repercussió en termes de producció, renda (o valor afegit brut) i ocupació en
l’economia d’una àrea territorial determinada. Els estudis d’impacte econòmic estimen i quantifiquen el
conjunt d’activitats econòmiques originades directament o indirecta per un esdeveniment cultural en
una àrea geogràfica concreta.
L’impacte econòmic d’un esdeveniment intenta copsar la magnitud dels recursos econòmics que entren
en l’àrea d’influència econòmica d’aquest esdeveniment a causa exclusivament de la seva existència.
Primer cal determinar el territori que abasta aquesta àrea d’influència econòmica i, principalment, cal
esbrinar el valor de dues variables: el nombre total d’assistents que no resideixen a la zona i han estat
directament atrets per l’esdeveniment, i la despesa diària d’aquests assistents dins l’àrea d’influència.
Addicionalment, cal individualitzar la despesa directa d’organització de l’acte.

2.

La Festa Major de Vilafranca del Penedès

La Festa Major de Vilafranca del Penedès se celebra entre els dies 29 d’agost i 2 de setembre, tot i que el
seu gran dia és el 30 d’agost, diada de Sant Fèlix, patró de la ciutat. Sant Fèlix és copatró de la vila des de
1776, després que l’any 1699 van ser enviades a Vilafranca des de Roma les seves relíquies, coincidint
amb la fi d’una llarga sequera, que li va ser atribuïda.
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Antigament l’únic patró de la vila era sant Ramon de Penyafort, en honor del qual se celebrava la Festa
Major d’hivern. Pel que fa a les festivitats d’estiu, la Festa Major es feia el 15 d’agost en honor a Santa
Maria.
Declarada festa patrimonial d’interès nacional per la seva riquesa cultural, la festa manté una estructura
estable des del segle XVII que amalgama actes religiosos i activitats populars de diverses disciplines en un
model festiu que ha servit d’inspiració a altres festes majors del país. Durant la festa, les diades castelleres
declarades patrimoni de la humanitat es combinen amb elements festius de la cultura popular i tradicional
catalana com ara balls folklòrics i cercaviles amb bestiari i foc, que casen a la perfecció amb les processons
i els goigs dedicats al sant patró.
A part del respecte rigorós per la tradició festiva al llarg dels segles, la Festa Major de Vilafranca presenta
altres aspectes singulars com ara la figura dels administradors, cinc vilafranquins designats anualment per
l’Ajuntament per organitzar la festa, buscar recursos econòmics per a la celebració i custodiar la figura de
Sant Fèlix.
Des de fa anys la Festa Major de Vilafranca rep el qualificatiu de “la més típica” i ha assolit un èxit rotund
de participació ciutadana en cadascuna de les seves edicions. La gran implicació popular en la festa és
senyal de forta identitat cultural local i sentiment de pertinença a la col·lectivitat a través del patrimoni
festiu, que arriba a involucrar fins al 15 % de la població d’una vila de gairebé 40.000 habitants.
A continuació, un diagrama resumeix els resultats principals del treball d’impacte econòmic de la Festa
Major de Vilafranca del Penedès durant l’edició de 2015.
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2.1. Resultats principals
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Els resultats del càlcul d’impacte econòmic de la festa en honor a Sant Fèlix es poden llegir en termes de
creació d’activitat econòmica, és a dir, el fet que se celebri la Festa Major de Vilafranca del Penedès
activa l’economia de l’àrea d’influència de manera que augmenta el seu nivell de producció de béns i
serveis per un valor equivalent a 878.252 euros.
Des d’un punt de vista de renda, la interpretació dels resultats com a increment de la riquesa porta a
afirmar que el conjunt de ciutadans de l’Alt Penedès disposa de 415.788 euros anuals extres, que
s’obtenen a partir del càlcul del valor afegit brut generat.
La tercera variable que s'ha de destacar quan s’avaluen els resultats d’un estudi d’impacte econòmic és
l’ocupació: l’esdeveniment comporta la creació de 10,8 llocs de treball nous, en còmput anual i
jornada completa. És important tenir en compte que la Festa Major no crea directament aquests llocs
de treball, sinó que l’augment d’activitat econòmica causat per la festivitat és responsable de
l’increment de demanda de treballadors.
A part dels resultats d’impacte econòmic segons les tres variables ja esmentades, la disponibilitat
d’informació econòmica complementària permet configurar alguns indicadors interessants per calibrar
la repercussió de l’esdeveniment i l’eficiència dels recursos que s’hi destinen. Així, la dada sobre la renda
evidencia que quatre dels actes culturals més participatius de la Festa Major són capaços de crear un
nivell de riquesa que representa el 0,016 % del PIB anual del conjunt de municipis que conformen l’Alt
Penedès, en tan sols dos dies.
De la comparativa entre els recursos aportats per les administracions públiques directament a
l’esdeveniment i la producció originada es desprèn un rendiment de la despesa pública: cada euro públic
invertit en la Festa Major acaba revertint en 4,3 euros en termes de producció de béns i serveis a la
zona. De la mateixa manera es pot calcular el rendiment del pressupost total de l’organització, que es
multiplica per 2 en aquest cas. Per entendre millor els resultats d’impacte econòmic de la Festa Major de
Vilafranca és interessant conèixer tant el context econòmic com el cultural i associatiu del territori que
l’acull.

2.2. Estructura econòmica de l’Alt Penedès
Vilafranca del Penedès és el cap i casal d’una subàrea comercial que inclou gairebé la totalitat dels
municipis de l’Alt Penedès. Per tant, per facilitar l’obtenció de dades i l’elaboració d’indicadors fàcilment
interpretables, s’ha determinat la comarca de l’Alt Penedès com a àrea econòmica d’influència de la
Festa Major de Vilafranca. A la comarca hi viuen 106.168 habitants agrupats en 27 municipis que
disposen d’una renda per capita mitjana de 27.165 €, uns mil euros inferior a la mitjana catalana.
La posició geogràfica estratègica i l’estructura econòmica de la comarca són segurament responsables
del fort augment de població registrat entre els anys 2000 i 2015, que va ser del 37 %, 17 punts més alt
que l’increment de població a Catalunya.
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El PIB del conjunt de l’Alt Penedès és de 2.887 milions d’euros l’any 2014, on el sector industrial hi juga
un paper molt significatiu. Tot i que el sector serveis és predominant a la comarca en termes de renda,
el pes de la indústria a l’Alt Penedès correspon a un 35,2 % del valor afegit brut creat a la comarca,
molt superior a l’aportació industrial al conjunt de l’economia catalana (20,3 %). No obstant això,
l’impacte de la crisi ha estat superior a l’Alt Penedès que al conjunt de Catalunya pel que fa a la renda i
actualment, malgrat que l’atur disminueix, ho fa a un ritme inferior que la mitjana catalana.

Diagrama 1. Pes dels sectors dins l’economia a l’Alt Penedès i a Catalunya. 2014

L’activitat turística de l’Alt Penedès està una mica menys desenvolupada que la del conjunt de
Catalunya, segons mostren les dades del pes de l’hostaleria en la renda comarcal (6,1 % i 7,7 %,
respectivament). L’oferta turística principal es concentra en activitats lligades a la cultura del vi i el
cava, però els esdeveniments singulars, on s’inclouen les festes de cultura popular i tradicional, són
considerats una activitat amb alt potencial de futur, segons un informe sobre potencial econòmic de la
Cambra de Comerç de Barcelona1.
Pel que fa a l’estructura de l’oferta hotelera, l’Alt Penedès no pot competir en nombre de llits en hotels
de diverses categories amb la comarca veïna del Garraf (679 i 5.467 places, respectivament). En canvi,
el nombre d’establiments de turisme rural és àmpliament superior i en creixement, fet que constata la
diferència de públic objectiu i la complementarietat entre les dues comarques.

1

El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. Cambra de Comerç de Barcelona. Maig 2010
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2.3. L’èxit associatiu de Vilafranca: patrimoni i tradicions centenàries
Més del 30 % de les 400 entitats sense finalitat lucrativa registrades a Vilafranca del Penedès tenen com
a objecte principal d’actuació algun àmbit de la cultura. Algunes, fins i tot, han assolit un nivell de
transcendència remarcable més enllà de l’àmbit local, com ara les colles castelleres. Aquesta alta
densitat del teixit associatiu s’explica per la forta implicació de la ciutadania que treballa individualment i
alhora en xarxa per donar contingut a la vida cultural de Vilafranca.
La cultura popular i tradicional és el sector més present a Vilafranca, quant a nombre de persones
vinculades a colles i a entitats i activitats dins les programacions culturals. Per això, els vilafranquins són
els millors valedors del patrimoni cultural i artístic de les festes tradicionals i populars de la vila amb una
de les festes majors més potents i antigues del país.
A part de la riquesa cultural de festes populars com la Festa Major, a Vilafranca s’organitzen altres
esdeveniments relacionats amb la cultura que tenen un ampli ressò fora de la vila. El festival Vijazz
Penedès i la Fira del Gall són alguns exemples d’aquests esdeveniments, a part de la recentment
estrenada Fira de les Festes Majors, inaugurada el 2015 a Vilafranca coincidint amb la capitalitat de la
cultura catalana, que pretén ser un espai de reflexió, mostra i mercat sobre les festes patrimonials.
Amb l’objectiu de donar encara més robustesa al teixit associatiu vilafranquí, l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès articula diverses formes de suport institucional en forma de convenis anuals, acords
estables amb algunes associacions per al manteniment de locals i ajuts puntuals a altres entitats per
finalitats concretes.
A més, a Vilafranca tenen clar que una manera de potenciar i difondre la cultura local és fer-la confluir
amb el sector del turisme. Consegüentment, en la darrera legislatura l'Àrea de Cultura es va integrar a
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció Exterior.

2.4. Perfil i consum del públic assistent
Durant el treball de camp que es va desenvolupar els dies 29 i 30 d’agost de 2015 a Vilafranca del
Penedès, es van fer enquestes als visitants de quatre actes diferents de la Festa Major per conèixer les
seves pautes de consum i el volum de despesa que van fer. Algunes d’aquestes dades s’utilitzen
directament per al càlcul de l’impacte econòmic i d’altres ofereixen informació molt útil per radiografiar
el perfil d’assistent que se sent atret per cada activitat.
L’edició de 2015 de la Festa Major de Vilafranca va aconseguir aplegar 14.614 assistents en els quatre
actes que es van analitzar els dos dies que va durar el treball de camp. A través de les enquestes, s’han
pogut estimar les pautes de comportament i consum d’aquests visitants. El diagrama 2 divideix els
assistents en conjunts segons el nombre i tipus d’actes que van visitar.
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A l’enquesta s’han tingut en compte quatre actes diferents: els concerts de dissabte a la nit a la rambla
de Sant Francesc; l’Empalmada, que es fa a l’esplanada entre pavellons de la zona esportiva just
després; la Diada castellera de diumenge a la plaça Major, i l’Entrada de Sant Fèlix a la basílica de Santa
Maria la nit de diumenge.
El conjunt més gran de visitants (un 22,1 % dels enquestats) va passar la jornada de diumenge a
Vilafranca, on va assistir a la Diada castellera i es va esperar fins al punt culminant de l’Entrada de Sant
Fèlix a la basílica de Santa Maria. Un 13 % més de visitants, a part de participar als dos actes de
diumenge, també van veure els concerts de la rambla de Sant Francesc dissabte a la nit i encara un altre
13 % no es va perdre cap acte dels analitzats.

Diagrama 2. Assistents a la Festa Major de Vilafranca segons activitats on participen

Des de la perspectiva individual de cada acte, la combinació dels quatre gràfics següents mostra la
capacitat de convocatòria de cada esdeveniment per separat. Així, l’Entrada de Sant Fèlix a la basílica de
Santa Maria va aplegar fins a un 69,7 % dels més de 14.600 assistents, seguida de molt a prop per la
Diada castellera, amb una assistència del 68,6 % del total de visitants.
Cal tenir en compte que hi ha un percentatge molt alt dels assistents que participen en més d’un acte,
tot i la naturalesa diferent de les diverses celebracions. Això apunta a una permeabilitat molt positiva a
l’hora d’atraure públic a actes diversos. Malgrat tot, pel que fa als assistents que participen en més d’un
acte, caldria fer palès que es desconeix quin dels quatre actes és el motor principal d’atracció de públic a
la Festa Major.
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Diagrama 3. Percentatge d’assistents a cada acte de la Festa Major de Vilafranca

Concerts a la rambla
de Sant Francesc
49,8 %

Empalmada
30,6 %

Diada castellera
68,6 %

Entrada de Sant
Fèlix a la basílica
69,8 %

Pel que fa a la capacitat d’atracció de públic nou, les dades mostren que la Festa Major de Vilafranca
aconsegueix un bon equilibri entre retenir públic edició rere edició i captar nous visitants: el 67 % dels
enquestats de fora de l’Alt Penedès confirma que no és la primera vegada que assisteix a la festa i, per
tant, el 33 % d’assistents anuals són nous.

Gràfic 1. Taxa de repetició i de primera assistència a la Festa Major de Vilafranca del Penedès
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La contundent resposta dels enquestats a si tornaran a la Festa Major en edicions futures és un símptoma de l’alt nivell de satisfacció dels visitants amb la Festa Major: un 96 % dels assistents preveu repetir.

Gràfic 2. Índex de voluntat de repetició dels assistents a la Festa Major de Vilafranca

Quant al perfil de l’assistent segons el lloc de residència, els visitants de la Festa Major de Vilafranca es
poden classificar com a veïns de l’àrea d’influència de l’esdeveniment —Alt Penedès— o com a forans,
que representen el 43,5 % d’enquestats. D’entre aquests visitants de fora, la majoria tornen a dormir a
casa i gaudeixen de la festa com a sortida d’un sol dia (60,5 %), però un gens menyspreable 35 % roman
a l’Alt Penedès a dormir en diferents tipus d’allotjament. El gràfic 3 presenta la distribució dels assistents
a la Festa Major, segons el lloc de residència i el punt on pernocten.

Gràfic 3. Assistents a la Festa major de Vilafranca, segons procedència i lloc de pernoctació
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Respecte a les pautes de despesa dels visitants, hi ha una preeminència significativa de la despesa de les
persones que no tornen a dormir a casa, però que es queden a dormir fora de l’Alt Penedès, que més
que duplica els desemborsaments de les persones en la resta de circumstàncies. Tot i això, del total de
despesa diària d'aquests individus, tan sols 44,5 euros són atribuïbles a desemborsaments fets a
establiments de l’Alt Penedès, ja que la resta correspon a allotjament i queda fora de l’àrea d’influència
de la Festa Major.
Per altra banda, la despesa diària mitjana se situa al voltant dels 25,3 euros i la diferència entre el
comportament dels visitants amb pernoctació a l’Alt Penedès i els assistents d’un sol dia és de tan sols 8
euros. Aquesta discrepància tan petita s’explica per l’alt índex de pernoctació en cases particulars dels
visitants que es queden a passar la nit al territori, que no suposa un desemborsament extra en concepte
d’allotjament. El diagrama 4 mostra una representació gràfica de tots aquests valors.

Gràfic 4. Despesa diària personal segons tipus d’assistent a la Festa Major de Vilafranca

Visitant amb pernoctació fora de l’Alt Penedès
Visitant amb pernoctació a l’Alt Penedès
Despesa diària mitjana visitant
Veí de l’Alt Penedès
Visitant sense pernoctació

61,7 €
(44,5 €)
30,3 €
25,3 €
24,8 €
22,5 €

Tenint en compte el consum de les diverses tipologies d’assistents, destaca especialment la despesa en
l’àmbit de la restauració, que acumula el 61 % de la despesa diària dels assistents. Si a aquest consum hi
sumem la dedicació de recursos a oci nocturn, representat en aquest cas per les barres a les zones de
concerts, s’observa que més del 90 % de la despesa té a veure amb bars i restaurants. D’altra banda,
segons mostra el gràfic 5, la proporció de despesa que va a parar als comerços locals és molt reduïda i,
per tant, podria tenir possibilitats reals de millora si es duu a terme una estratègia conjunta de
promoció del comerç local durant la Festa Major.
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Gràfic 5. Distribució de la despesa diària dels assistents a la Festa Major per tipus de despesa

Com s’ha esmentat a la pàgina anterior, és important remarcar que més de la meitat dels visitants que
pernocten a la zona ho fan sense cost afegit pel que fa a allotjament, ja que romanen en cases de
familiars i amics o en segones residències (56,3 %). Pel que fa als allotjaments de pagament, lideren
clarament el rànquing els hotels i els hostals a molta distància de les cases de turisme rural, els
apartaments de lloguer i els càmpings, com s’aprecia al gràfic 6.

Gràfic 6. Distribució dels assistents a la Festa Major de Vilafranca, segons tipus d’allotjament
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Complementàriament, a partir de l’enquesta als visitants s’obtenen altres dades que ajuden a dibuixar
un perfil sociodemogràfic dels assistents a l’esdeveniment. Així, tant els organitzadors com els
responsables municipals tenen més eines per conèixer el tipus de públic que atrauen les seves activitats
culturals.
El perfil de l’assistent comença a prendre forma a partir del seu lloc de procedència, entès com a
municipi on resideix. Tenint present que més de la meitat dels assistents són veïns de l’Alt Penedès, és
interessant analitzar la procedència de la resta de visitants. Com mostra el mapa 1, la proximitat és una
variable clau per a l’atracció de públic forà a la Festa Major de Vilafranca i, per tant, les comarques
limítrofes a l’Alt Penedès hi aporten visitants de manera més intensa (Garraf, Baix Llobregat, Anoia, Baix
Penedès). No obstant això, el gran pes demogràfic i l’alta densitat de població del Barcelonès fan que
gairebé el 10 % de visitants tinguin aquest origen.

Mapa 1. Mapa comarcal de procedència dels assistents a la Festa Major de Vilafranca
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Pel que fa a l’edat dels assistents, el visitant mitjà té poc més de 35 anys, un any per sobre si és dona i
un per sota si és home. Per franges d’edat, els quatre actes analitzats de la Festa Major de Vilafranca
atrauen un públic eminentment jove, més de la meitat per sota els 35 anys, i la proporció d’assistents
disminueix sistemàticament amb l’edat.

Gràfic 7. Distribució dels assistents a la Festa Major de Vilafranca per franges d’edat

Quant a la companyia que busquen els assistents per visitar la Festa Major, la resposta dels enquestats
és múltiple. D’una banda s’observa que més de la meitat dels visitants declaren participar de la festa
amb amics, també la meitat afirma que visita Vilafranca en parella i una quarta part hi porta la família,
ja siguin els fills o altres familiars.

Gràfic 8. Acompanyants dels assistents a la Festa Major de Vilafranca del Penedès
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Aquestes dades concorden amb el fet que les respostes dels visitants s’agrupen en dues grans categories
pel que fa a la mida dels grups d’assistents: d’una banda, de 2 a 4 persones (47,6 %) que suggeriria parelles i petites famílies, i de l’altra, d’entre 5 i 10 persones, que generalment es correspondria amb els grups
d’amics, d’acord amb el gràfic 9.

Gràfic 9. Mida dels grups d’assistents a la Festa Major de Vilafranca del Penedès

3.

Metodologia de càlcul de l’impacte econòmic

Aquest document analitza l’impacte econòmic d’un esdeveniment de cultura popular i tradicional a Catalunya l’any 2015. El càlcul d'impacte econòmic s'ha fet seguint la metodologia del Protocol d’avaluació de
l’impacte econòmic d’esdeveniments i institucions culturals dels professors Modest Fluvià, Ricard Rigall i
Albert Saló, de la Universitat de Girona, editat pel Gabinet Tècnic del Departament de Cultura i disponible
en aquest enllaç.
Les principals fonts d’informació del treball han estat les entrevistes que s'han fet a una selecció representativa de persones vinculades a la vida cultural, social i econòmica del territori, les enquestes sobre
consum, despesa i pautes de comportament dels visitants dels esdeveniments i altra informació necessària recollida durant el treball de camp i, finalment, altres dades d’interès sobre el territori.
La recollida d’informació imprescindible per fer aquest treball ha estat possible gràcies a la col·laboració
desinteressada dels organitzadors de la Festa Major i altres associacions involucrades, de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i d'altres persones relacionades amb la Festa Major a diversos nivells, que han
col·laborat en el treball de camp.
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El procediment que se segueix per calcular l'impacte econòmic és el següent:
Determinació de l’àrea d’influència econòmica dels esdeveniments
Recompte dels assistents als esdeveniments
Càlcul de l’efecte directe
Càlcul de l’efecte vinculat
Càlcul de l’efecte induït
Càlcul de l'activitat econòmica creada en termes d’augment de la producció, del valor afegit brut
(renda) i de l'ocupació

3.1. Àrea d’influència econòmica
L’àrea d’influència econòmica d’un esdeveniment és la zona econòmica funcional que inclou el municipi
on se celebra aquest esdeveniment i està condicionada per les relacions comercials i laborals dels
habitants de la població amb els municipis veïns. Els límits de l’àrea d’influència no coincideixen
necessàriament amb les fronteres administratives comarcals o provincials. L’àrea d’influència s’ha de
delimitar per cada cas específic tenint en compte els estudis sobre àrees comercials que apareixen en
alguns anuaris econòmics i l’experiència dels habitants del territori. En el cas de la Festa Major de
Vilafranca del Penedès, l’àrea d’influència econòmica és la comarca de l’Alt Penedès.

3.2. Recompte d’assistents
Una de les magnituds indispensables per al càlcul d’impacte econòmic és el nombre total d’assistents.
Hi ha diferents mecanismes de recompte de persones, segons les característiques del municipi, l’espai
on se celebri l’esdeveniment i el nombre d’activitats que s’analitzin. Quan les activitats tenen lloc en
espais tancats amb entrades numerades o límit d’aforament, tan sols cal aconseguir el nombre
d’entrades venudes o distribuïdes o fer-ne el recompte en l’accés a l’espai.
En canvi, el sistema més comú per a zones a l’aire lliure és el càlcul de la densitat d’ocupació de
superfícies a través de la presa de fotografies elevades i simultànies al conjunt d’espais que es pretén
analitzar. Posteriorment, es parcel·la l’espai en zones amb igual densitat i s'assigna un nombre de
persones per metre quadrat, segons l’observació de les fotografies.
Quan no és possible l’ús de fotografies o hi ha la voluntat de contrastar els resultats amb altres
mètodes, i sempre que les característiques del municipi ho permetin, es pot fer un recompte de vehicles
en aparcaments autoritzats, tenint en compte que aleshores també cal un treball de camp sobre el
nombre d’ocupants per vehicle per extreure’n una mitjana.
Per al recompte d’assistents als quatre actes seleccionats de la Festa Major de Vilafranca del Penedès es
va fer servir el mètode de densitat d’ocupació de superfícies a través de fotografies.
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3.3. Impacte econòmic total: efectes directe, vinculat i induït
Es considera efecte directe d’un esdeveniment cultural la despesa necessària per a l’organització de
l’acte, que es fa efectiva al territori comprès dins la seva àrea d’influència. És a dir, es pren com a
referència el pressupost de l’esdeveniment i es comptabilitzen tan sols les despeses que tenen lloc al
territori. Per tant, queden fora del còmput els caixets dels artistes que no siguin locals, les despeses
financeres i qualsevol altre pagament a proveïdors forans.
L’efecte vinculat a un acte de cultura popular i tradicional correspon a la despesa dels visitants que
arriben de fora de l’àrea d’influència econòmica del municipi especialment atrets per l’esdeveniment.
Aquesta despesa té com a origen l’existència de l’esdeveniment cultural, però pot no estar
directament associada a béns i serveis de l’activitat. Es comptabilitzen aquí els desemborsaments en
concepte d’allotjament, manutencions, adquisicions a comerços locals, entrades a museus i altres
propostes culturals o de lleure. Les despeses de transport mai no es tindran en compte en aquest
còmput.
Tant la despesa directa com la vinculada provoquen onades de producció i renda que a la vegada
produeixen nova despesa o estalvi. És a dir, l’arribada de nous recursos econòmics a l’àrea d’influència
a causa de l’esdeveniment cultural fa augmentar la renda d’alguns ciutadans a l’interior del territori.
Aquestes persones disposen d’uns ingressos extres que poden gastar o estalviar. Si decideixen gastarlos al municipi, altres ciutadans veuran augmentar la renda i podran, al seu torn, augmentar la despesa
o l’estalvi. Aquestes onades de nova producció i renda, que van diluint-se de mica en mica, conformen
l’efecte induït de la despesa inicial.
L’efecte induït es calcula aplicant un coeficient multiplicador a l’agregació de la despesa directa i
vinculada. Aquest multiplicador apareix al treball El compte satèl·lit de la cultura de Catalunya 2005
publicat conjuntament per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Departament de Cultura (enllaç) i
permet estimar el valor de les onades posteriors de producció i renda a causa de la celebració d’un
esdeveniment cultural.
Finalment, la suma dels tres tipus diferents d’efectes (directe, vinculat i induït) es correspon amb
l’impacte econòmic total de l’esdeveniment cultural i es presenta en termes de tres variables:
producció, valor afegit brut (renda) i ocupació.
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