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Nota de premsa 

 
La Fundació Arte y Mecenazgo —impulsada per ”la Caixa”— presenta El 

mercat espanyol de l’art el 2012, radiografia econòmica sobre galeries, 
cases de subhastes i col·leccionisme al nostre país 

 

El mercat espanyol de l’art es contrau 
un 33 % en els últims cinc anys 

 
• El mercat espanyol de l’art va registrar el 2011 unes vendes totals 

de prop de 300 milions d’euros en unes 75.000 operacions. 
 
• En els últims deu anys, el mercat de l’art va tenir un creixement del 

87 %, molt per sobre del conjunt de l’economia espanyola, però 
aquest creixement s’ha estancat en els últims anys. Entre 2007 i 
2011 el sector va caure un 33 %. L’estudi alerta sobre l’absència de 
dinamisme en el sector. 

 
• Amb una quota de mercat de vora el 2 %, Espanya constitueix el 

sisè mercat d’art més important de la Unió Europea, després del 
Regne Unit (64 %), França (17 %), Alemanya (5 %), Itàlia (3,5 %) i 
Àustria (2,1 %). 

 
• El mercat espanyol dóna feina a més d’11.000 persones, i el 2011 va 

reportar a l’Estat gairebé 128 milions d’euros en concepte 
d’impostos. 

 
• El 2011 Espanya va registrar un dèficit comercial en matèria d’art, 

amb importacions per valor de 88 milions d’euros enfront d’unes 
exportacions de 66 milions de euros. 

 
• Els preus mitjans de l’art a Espanya se situen molt per sota de la 

mitjana europea. Les obres més cares d’artistes espanyols es 
venen fora d’Espanya. 

 
• La cultura del col·leccionisme queda enrere en comparació d’altres 

mercats més desenvolupats. 
 
• La major part d’incentius fiscals espanyols s’apliquen únicament al 

patrimoni històric. 
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Madrid, 1 d’octubre de 2012. El president de la Fundació Arte y Mecenazgo, 
Leopoldo Rodés; la directora de la Fundació Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso; i 
l’autora de l’informe, Clare McAndrew, fundadora i directora general d’Arts Economics, 

han presentat avui El mercat espanyol de l’art el 2012.  
 
Es tracta del primer estudi presentat per la Fundació Arte y Mecenazgo, institució que 

ha impulsat ”la Caixa” en el marc del seu compromís amb la cultura, per tal de 
contribuir a l’enriquiment del patrimoni artístic del país.  
 

La Fundació té com a missió estimular i divulgar el coneixement del col·leccionisme 
d’art i fomentar-lo com a font de mecenatge. El paper de l’entitat ha adquirit una 
rellevància especial en el context actual, amb un debat creixent sobre el paper del 

mecenatge i la necessitat de canviar el model de gestió existent. En aquest sentit, la 
Fundació ha identificat la necessitat de fer reformes en l’estructura fiscal i regulatòria 
que determina i regeix el sector, cosa que ha estat objecte d’una proposta de mesures 

de foment, impuls i desenvolupament de l’art i el mecenatge a Espanya.  
 
En el seu pla d’actuació, la Fundació va considerar la necessitat de promoure un 

programa independent d’investigació des d’una perspectiva econòmica i cultural, 
representat per la nova sèrie editorial Cuadernos Arte y Mecenazgo. Així, aquest 
estudi, primer de la sèrie, omple un buit significatiu, ja que, per primer cop, ofereix 

dades fidedignes i exhaustives sobre del mercat de l’art espanyol.  
 
L’estudi s’ha dut a terme a partir de les dades recopilades i analitzades per Clare 

McAndrew, economista especialista en el mercat de l’art, facilitades per 
col·leccionistes, galeristes, cases de subhastes, ARCO Madrid i altres experts, com 
també a partir de bases de dades nacionals i internacionals i la realització d’entrevistes 

personals a representants significatius d’aquests sectors de Madrid i Barcelona durant 
l’any 2012.  
 

Auge, contracció i recuperació en els últims deu anys 

 
L’estudi constata que el mercat de l’art a Espanya, igual que el mercat mundial, ha 
travessat un període d’auge, contracció i recuperació en l’última dècada. Entre 2002 i 

2007, el mercat espanyol de l’art va créixer més d’un 200 % en termes de valor, si 
bé en dos anys de contracció del mercat, del 2007 al 2009, va caure un 44 %, fins a 
situar-se en 271 milions d’euros el 2009. El 2010 es va produir la recuperació del 

mercat mundial de l’art, i també Espanya va retornar al camí del creixement positiu.  
 
Tanmateix, mentre el mercat mundial va continuar la seva recuperació l’any 

passat, el mercat espanyol va registrar el 2011 una caiguda de les vendes totals 

del 5 %, i es va situar lleugerament per sota dels 300 milions d’euros. En volum 
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d’operacions, el descens va ser del 19 %, amb una venda de prop de 75.000 obres 
d’art.  
 

Cal destacar que, globalment, entre 2002 i 2011 hi ha hagut un augment destacat en el 
nombre de vendes, fins a arribar al 87 %, un increment molt més gran que el dels 
altres mercats europeus i que fins i tot supera el doble del registrat als Estats Units. Al 

mateix temps, també supera amb escreix el creixement general de l’economia si tenim 
en compte l’augment del PIB, del 16 %, o la inflació, del 27 %, en el mateix període. 
 

 
País 2002-2007 

(auge) 

2007-2009 

(recessió) 

2009-2011 

(recuperació) 

Creixement 

mitjà anual 

2002-2011 

Creixement 

total  

2002-2011 

ESPANYA 200,1 % –43,5 % 10,4 % 11,5 % 87,4 % 

França 35,7 % –1,3 % –0,2 % 4,4 % 33,6 % 

Itàlia 51,9 % –40,7 % –10,6 % 0,3 % –19,4 % 

Àustria 75,6 % 30,5 % –15,9 % 8,9 % 92,7 % 

Alemanya 57,2 % –8,6 % –12,7 % 3,9 % 25,4 % 

Regne Unit 100,1 % –49,8 % 58,2 % 10,5 % 59,0 % 

Països Baixos 23,7 % –34,5 % –31,7 % –3,5 % –44,7 % 

Suècia 36,8 % –21,0 % 10,8 % 5,0 % 19,6 % 

UE de 27 72,3 % –37,0 % 27,4 % 6,4 % 38,4 % 

Suïssa 70,3 % –12,5 % 112,2 % 18,5 % 216,3 % 

EUA 87,3 % –52,0 % 56,2 % 9,8 % 40,6 % 

Xina 194,1 % 14,4 % 168,6 % 40,5 % 803,6 % 

Mercat 

GLOBAL 115,9 % -41,0 % 62,8 % 12,0 % 107,2 % 

 
 

La situació econòmica general del país ha perjudicat molt el mercat espanyol de l’art 
en els últims anys. L’estudi alerta sobre l’absència de dinamisme per falta de 
liquiditat i d’ingressos per gastar en art, sigui de compradors personals o bé 

corporatius, a la qual cosa se suma la reducció dels pressupostos públics per a 
l’adquisició d’obres d’art.  
 

Així, les empreses orientades al mercat exterior han tingut més sort que les empreses 
locals. A més, l’art espanyol més car s’ha continuat venent fora d’Espanya. En 
termes generals, el sector de les belles arts va tenir un comportament millor que el de 

les arts decoratives i antiguitats, gràcies a les vendes d’art modern i contemporani. 
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Els artistes espanyols en el mercat de l’art 

 
Per bé que el mercat espanyol de l’art s’ha anat internacionalitzant en els últims anys, 

continua sent preponderant la venda d’obra d’artistes espanyols, que representa 
dos terços del total. 
 

En el mercat mundial, els artistes espanyols representen el 4 % de las vendes totals 
en termes del valor de les obres venudes. En els últims anys també es manté la 
tendència que la major part de les vendes d’obres de preu elevat d’artistes espanyols 

tinguin lloc fora d’Espanya. El 97 % del valor total de les obres d’artistes espanyols 
venudes a tot el món es correspon a operacions dutes a terme fora d’Espanya. El 
mercat espanyol continua sent, doncs, un mercat d’obres d’art de preu mitjà baix, i 

perd vendes sobre peces més cares en favor dels mercats estrangers. 
 
Sisè mercat europeu i novè del món 

 

El 2011 Espanya va assolir una quota del 0,6 % del mercat mundial de l’art i del 2 % 
de les vendes totals de la Unió Europea, cosa que la situa com a sisena potència dins 
la Unió Europea després del Regne Unit (64 %), França (17 %), Alemanya (5 %), Itàlia 

(3,5 %) i Àustria (2,1 %). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Espanya, igual que països amb un nivell semblant de vendes, ha experimentat una 

disminució del seu pes en el mercat de l’art mundial en favor de les principals 
potències (Xina, Estats Units i Regne Unit, principalment). Això es deu a la 
polarització creixent del sector, amb menys vendes però de més valor, cosa que 

perjudica els mercats de dimensions més petites, com l’espanyol, que 

concentren el nombre més gran de vendes en un rang de preus baix. Aquest 
fenomen s’ha aguditzat en els dos últims anys i ha provocat una reducció important de 

la quota espanyola en el mercat global de l’art. 
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Dèficit comercial en matèria d’art 

 

El 2011 Espanya va registrar un dèficit comercial en matèria d’art, amb importacions 
per valor de 88 milions d’euros enfront d’unes exportacions de 66 milions d’euros. 

Excepte el 2009, aquest saldo negatiu s’ha produït en l’última dècada i posa de 
manifest la importància, en termes de valor, de les compres internacionals 

enfront de les vendes internacionals. 

 

Exportacions netes espanyoles d’art del 2000 al 2011 

 Importacions espanyoles d’art del 2002 al 2011 

 
L’estudi detalla les complexes regulacions existents en aquesta matèria i conclou que 

algunes normes aprovades en les últimes dècades a la Unió Europea han tingut un 
impacte negatiu sobre el comerç, com també algunes regulacions estatals. Tot i que 
Espanya no és dels estats més severs en les seves regulacions, sí que hi ha obstacles 

de caràcter administratiu, procediments burocràtics i demores que són perjudicials per 
a algunes petites empreses. Les cases de subhastes consultades afirmen que el 
creixement del volum i la complexitat de la normativa d’exportació i importació resulta 

perjudicial per al seu negoci. 
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Estructura del mercat: galeries i cases de subhastes 

 
A Espanya, el sector de les galeries és notablement més gran que el de les 

subhastes, amb una quota de mercat superior al 75 %. Està integrat per més de 3.500 

marxants de belles arts i arts decoratives i antiguitats, amb unes vendes el 2011 que 
es van situar en 212 milions d’euros. Hi ha un grup principal format per uns 600 
marxants responsables del 70 % del valor del mercat, centrats en les places 

comercials principals de Madrid i Barcelona, com també a València, Bilbao i Sevilla. Es 
tracta d’un sector polaritzat, amb un nombre reduït de galeries que acaparen bona part 
de les vendes més grans i una majoria restant de caràcter més experimental i 

emergent.  
 
Les galeries viuen una situació de lleuger declivi, amb unes vendes que van disminuir 

un 6 % el 2011. La majoria treballen en l’àmbit de l’art contemporani i amb artistes 
vius, mentre que les galeries de sectors més antics s’han reduït en els últims anys i 
s’han consolidat a l’entorn d’un nombre molt reduït de marxants importants establerts 

principalment a Madrid i Barcelona. 
 
Pràcticament tots els negocis de les galeries espanyoles estan constituïts per petites 

empreses en què treballen com a mitjana unes tres persones. La seva facturació 
mitjana és baixa en comparació de la dels seus col·legues internacionals. La majoria 
presenten vendes per sota del mig milió d’euros l’any, i és inexistent el grup de 

marxants que facturen més de 10 milions d’euros (davant el 4 % que representen a 
escala internacional). 
 

La majoria de galeries se centren en el mercat nacional propi, i només un 29 % de les 
seves vendes van tenir lloc a l’estranger. Tanmateix, i arran de la falta de demanda a 
Espanya i de la situació econòmica, cada cop es fan més vendes a l’estranger. Així 

mateix, són cada cop més les galeries que se centren en esdeveniments clau, en 
especial en fires d’art. El comerç electrònic continua sent escàs, ja que representa 
només el 5 % de les vendes. 

 
Pel que fa a les cases de subhastes, les vendes van ascendir a gairebé 87 milions 
d’euros el 2011. Aquest sector va marcar els màxims històrics el 2006 (amb vendes 

per valor de 118 milions d’euros), i des d’aleshores ha anat disminuint. 
 
A Espanya hi ha 125 cases de subhastes, de les quals unes 50 formen el nucli 

fonamental del negoci, instal·lades principalment a Madrid i Barcelona. D’aquestes, 5 
sumen més del 50 % del total del valor del negoci. Pel que fa a les cases de subhastes 
internacionals, Christie’s i Sotheby’s tenen oficines a Espanya, si bé no hi fan 

subhastes des del 2008. Les vendes d’art espanyol es fan fora del país, i aquí es 
manté només la venda privada. 
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En aquest sector, les subhastes continuen sent el canal majoritari de venda, tot i que 
les vendes privades ja representen un 24 %, i mitjançant aquesta via es venen les 
obres valorades en més d’un milió d’euros, atesa la falta de demanda d’obres d’aquest 

valor per generar un nombre de licitacions suficient.  
 
Només el 20 % dels compradors d’art mitjançant aquest canal són estrangers, 

majoritàriament europeus. El 2011 el preu mitjà de les subhastes a Espanya es va 
situar a l’entorn del 30 % de la mitjana de la Unió Europea, i és notablement més 

baix que el dels centres d’art principals. Així, el 99 % dels lots venuts ho van ser 

per un preu inferior a 50.000 euros, cosa que representa el 85 % del volum total de 
vendes. 
 

Un col·leccionisme menys desenvolupat que als països veïns 

 
En termes globals, Espanya té una —relativa— elevada proporció de persones riques, 
com també uns elevats ingressos mitjans, però el seu mercat d’art és petit. 

L’estudi conclou que això es deu a diversos factors: 
 

- Molts dels col·leccionistes del país adquireixen obra fora d’Espanya. 

- Hi ha un nombre reduït de grans col·leccionistes en comparació d’altres 
mercats d’art de dimensions més grans. 

- Els grans inversors han concentrat la major part de les seves inversions en 

propietats immobiliàries i en el mercat de valors.  
 

La majoria de col·leccionistes espanyols se centren en els sectors moderns i 

contemporanis. La majoria de persones enquestades destaquen el creixement cultural 
de la societat espanyola en l’última dècada, un major interès pel col·leccionisme i 
l’existència d’un mercat jove i dinàmic.  

 
Així mateix, consideren que la crisi afecta el col·leccionisme. De fet, es constata que la 
crisi ha provocat una reducció de la despesa en art, tot i que alhora també ha conduït a 

comprar més a causa del propi enteniment de l’art que no pas per moda. Els galeristes 
i col·leccionistes subratllen que no hi ha encara una cultura generalitzada del 
col·leccionisme i que, en canvi, manca un interès general per l’art. Entre els motius 

adduïts hi ha els següents: 
 

- El mateix context històric i polític del país. No és fins a la transició democràtica 

que no arrenca l’interès pel col·leccionisme, cosa que provoca que Espanya 
quedi endarrerida en comparació d’altres mercats més consolidats. 

- La manca de suport institucional, estímuls públics i reconeixement social. Tot i 

que hi ha alguns incentius per als sectors més clàssics i per a les obres del 
patrimoni històric, hi ha pocs beneficis fiscals per al col·leccionista d’art 
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contemporani. Tampoc no hi ha incentius per a les donacions ni un suport 
decidit als museus petits. 

- La falta d’atenció envers el mercat de l’art també està relacionada amb 

l’educació, camp en què l’art no rep la dedicació necessària. 
 

Efecte negatiu de la pujada de l’IVA 

 

L’estudi també repassa la fiscalitat a Espanya amb relació al comerç de l’art. Els 
incentius fiscals estan dispersos per tot l’ordenament jurídic, ja que es troben tant en la 
Llei de patrimoni històric com en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins 

lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, com també en diverses normes de 
caràcter regional i en la legislació que regula cada impost específic.  
 

Entre els impostos que afecten el sector hi ha l’IRPF, l’impost de societats, l’impost 
sobre el patrimoni i l’impost de successions i donacions. També hi ha l’IVA, centre de 
la polèmica del sector. Els agents del mercat reclamen que s’apliqui al sector de 

l’art el mateix IVA superreduït que s’aplica al sector dels llibres, per exemple, i tant 
els marxants com els responsables de cases de subhastes manifesten que la pujada 
de l’IVA al 21 % tindrà un efecte molt negatiu en el sector.  

 
 
Més d’11.000 llocs de treball directes 

 
El mercat de l’art espanyol fa una aportació important a l’economia espanyola en 

termes d’ocupació. El sector està format per poc més de 3.600 negocis i dóna feina, en 
els càlculs més conservadors, a unes 11.000 persones. També dóna suport a 
l’ocupació en el cas d’una gran varietat de negocis auxiliars, molts dels quals 

constitueixen un nínxol de serveis molt especialitzats vinculats a l’art sense el qual no 
existirien. El mercat de l’art va gastar el 2011 un total de 154 milions d’euros en serveis 
externs, entre els quals destaquen la despeses en fires d’art i la despesa en publicitat i 

comercialització. Es calcula que suposa que unes 7.000 col·locacions addicionals 
estan relacionades amb l’activitat artística a Espanya.  
 

Finalment, una altra via a través de la qual el mercat de l’art fa la seva aportació a 
l’economia espanyola és a través dels impostos i les taxes pagades directament a 
l’Estat amb motiu de vendes, ingressos i beneficis. El 2011 es van reportar un total de 

128 milions d’euros, un 0,4 % més que l’any anterior. 
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Sobre l’autora 

 

Clare McAndrew és economista especialitzada en cultura i analista d’inversió. Va 
fundar Arts Economics el 2005, firma especialitzada en investigació i consultoria 

orientada exclusivament a l’economia de l’art que elabora informes a mida sobre tots 
els aspectes relacionats amb les belles arts i les arts decoratives tant per a clients 
privats com institucionals. 

 
McAndrew va acabar el doctorat en economia a la universitat Trinity College de Dublín 
el 2001, i a més va ser professora durant quatre anys. Aleshores va dirigir alguns 

projectes d’investigació per a l’Arts Council d’Anglaterra sobre els efectes de la 
regulació, tributació i altres qüestions del mercat de les arts visuals. 
 

El 2002 va formar part del grup Kusin & Company, un despatx de banca d’inversió 
especialitzada en art, com a directora econòmica. Després de tres anys als Estats 
Units va tornar a Europa el 2005, on continua la seva feina en el mercat de l’art des de 

la investigació i la consultoria privada del mercat de l’art. Arts Economics es va crear 
per orientar esforços en investigació de mercats i anàlisi, treballant amb una xarxa de 
consultors privats i experts acadèmics per al subministrament d’informació en el 

comerç de l’art i el sector financer. 
 
És autora de l’informe The International Art Market: A Survey of Europe in a Global 

Context, referència internacional sobre el mercat de l’art que publica anualment TEFAF 
(The European Fine Art Foundation) amb motiu de la fira de Maastricht. Ha publicat 
diversos llibres, entre els quals destaca el més recent, titulat Fine Art and High 

Finance, editat per Bloomberg Press. 
 
És professora convidada en el programa de màster del Trinity College i fa classes 

sobre regulació i tributació en el mercat de l’art en el programa educatiu de Christie’s a 
Londres, a més de col·laborar amb l’Institut Sotheby’s a Londres. 
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