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El 3r informe, promogut per l’Obra Social ”la Caixa”, sobre el mercat espanyol 
de l’art evidencia que Espanya ha d’abordar temes crítics en el seu mercat de 

treball, el deute i el context fiscal 

  
Es consolida l’augment de vendes en el 

mercat espanyol de l’art, tot i que el 
sector no abandona la debilitat 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” continua impulsant el mecenatge amb la 

presentació d’El mercat espanyol de l’art en 2017, una nova radiografia 
econòmica sobre galeries, cases de subhastes i col·leccionisme al nostre 
país. 

 
• El mercat de l’art a Espanya va registrar el 2016 unes vendes totals de 

385 milions d’euros. Aquesta xifra reflecteix un augment del 19 % en les 
vendes en galeries i cases de subhastes respecte de l’estudi anterior. El 
sector consolida el creixement positiu dels últims anys i recupera la xifra 
de vendes del 2008. 

 
• Amb una quota de mercat a l’entorn del 2 %, Espanya puja un lloc entre 

els països de la Unió Europea, supera Àustria i se situa per darrere del 
Regne Unit —que amb un 21 % continua dominant clarament el mercat—, 
França, Alemanya i Itàlia.  

 
• Espanya ha mantingut el superàvit comercial dels darrers anys i ha 

registrat 14 milions d’euros de diferència positiva de les exportacions 
sobre les importacions. Tanmateix, el valor econòmic del superàvit ha 
disminuït des del 2013 a causa de l’augment constant de les 
importacions, juntament amb el creixement més volàtil de les 
exportacions. 
 

• També ha augmentat lleugerament (el 4 % des del 2013) el nombre de 
llocs de treball relacionats directament amb el mercat de l’art, que l’any 
passat va donar feina a més de 10.500 persones.  
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• El 2016, la contribució fiscal del comerç de l’art va assolir els 173 milions 
d’euros, el 30 % més respecte del 2010. 
 

• Els preus mitjans de l’art a Espanya es continuen situant molt per sota de 
la mitjana europea. A més, en l’última dècada s’intensifica la tendència 
que les obres més cares d’artistes espanyols es venguin majoritàriament 
fora d’Espanya.  
 

• L’informe conclou que Espanya ha de continuar abordant temes crítics en 
el seu mercat de treball, el deute i el context fiscal, i mantenir l’estabilitat 
econòmica davant dels canvis reguladors i fiscals que puguin sorgir en el 
panorama polític europeu després del Brexit, que afectaran el mercat 
d’Espanya a llarg termini.  

 
 
Madrid, 7 de juny de 2017. La directora general adjunta de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Elisa Durán; i l’autora de l’informe, Clare McAndrew, fundadora i directora 
general d’Arts Economics, han presentat avui El mercat espanyol de l’art en 2017.  
 
És el cinquè volum de la col·lecció Quaderns Art i Mecenatge promoguda per la 
Fundació Bancària ”la Caixa” davant la manca d’informació sobre el mecenatge i el 
sistema de l’art a Espanya. Aquesta mancança es troba a la base de l’objectiu de 
l’entitat de promoure la recerca des d’un vessant economicocultural amb la finalitat de 
generar un corpus de coneixement de referència. 
 
Especialistes nacionals i internacionals analitzen i investiguen tots els aspectes relatius 
al sector de l’art que incideixen en el mecenatge artístic. 
 
A més de les dues primeres edicions d’El mercat espanyol de l’art (2012 i 2014), a 
càrrec també de l’especialista Clare McAndrew, la col·lecció inclou també dos volums 
més: El col·leccionisme de l’art a Espanya. Una aproximació des de la seva historia i  

context, de María Dolores Jiménez-Blanco, i Les lleres de la generositat. Assajos 

històric-crítics dels fonaments del mecenatge, a càrrec de Victoria Camps, José 
Antonio Marina, José Luis Pardo i Francisco Calvo Serraller (coord.).  
 
 
 
Es consolida la incipient recuperació; continuen els signes de debilitat 
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Si en la primera edició, el 2012, l’informe alertava de la severa contracció que havia 
patit el mercat des del 2007 i destacava l’absència de dinamisme del sector, dos anys 
més tard, el 2014, la conclusió era que s’estava produint una certa recuperació, tot i 
que lenta i fràgil. En la seva tercera edició, les dades que dona l’estudi confirmen la 
consolidació d’aquesta recuperació i, a la vegada, la cronificació d’alguns signes 
de debilitat i estancament en algunes de les àrees avaluades. 
 
El 2016, el volum total de vendes en galeries i cases de subhastes del mercat 
espanyol va ascendir a 385 milions d’euros. Les vendes van augmentar el 12 % el 
2014 i el 7 % el 2015, fins a registrar el tercer any consecutiu de creixement 
positiu, i per primera vegada van igualar els nivells del 2008, lluny encara de les 
xifres prèvies a l’esclat de la crisi. 
 
El rendiment positiu en el període 2014-2016 a Espanya és més notable si el 
comparem amb el descens marcat en les vendes en el mercat de l’art global, que 
en el mateix període va disminuir el 17 % (en dòlars americans). 
 
Les xifres del mercat continuen sent molt inferiors al valor de les vendes recollides 
el 2006 i 2007, etapa de més apogeu del sector, en el qual les transaccions van 
superar els 480 milions d’euros. Així, el mercat encara no ha assolit el nivell de vendes 
dels anys previs a la recessió, i quan s’analitza amb la perspectiva de deu anys s’ha 
reduït gairebé un 20 % davant d’un creixement del 4 % en vendes arreu del món. 
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Encara que les vendes en el mercat espanyol van funcionar relativament bé fins al 
2007, igual que en la majoria de mercats globals, el mercat va patir una disminució 
substancial en valors en el període del 2007 al 2009 per la repercussió de la crisi 
financera global. 
 
Tot i que la majoria de mercats d’art es van recuperar considerablement el 2010, el 
mercat a Espanya va experimentar un creixement desigual i irregular al llarg dels 
quatre anys següents. Tot i així, des del 2014 s’ha recuperat una part de l’impuls 
anterior, gràcies a la situació econòmica favorable que es viu a Espanya i al 
suport de col·leccionistes internacionals de regions com l’Amèrica Llatina, que han 
ajudat a mantenir el nivell de vendes.  
 
Espanya avança una posició en el mercat europeu 

 
El 2016, menys de l’1 % de les vendes mundials d’art i antiguitats van 
correspondre a Espanya, xifra que es manté pràcticament invariable des dels últims 
deu anys. Espanya va ser el cinquè mercat d’art més important d’Europa en 
termes de valor, amb una quota del 2 % de les vendes de la Unió Europea. Tot i 
registrar una pujada mínima respecte de l’any anterior (0,3 %), Espanya millora la seva 
posició en el rànquing i supera Àustria.  

 
La participació de la UE en les vendes globals sí que ha registrat un marcat 
descens en els últims anys. El 2016 va representar el 34 %, xifra que indica una 
pèrdua de 15 punts percentuals respecte del 49 % que va registrar el 2008. El Regne 
Unit domina les vendes a la UE, tant, que si les calculem sense aquest (una realitat 
després del Brexit), la porció del mercat que representa la UE disminueix fins al 13 %. 
En aquest context, Espanya ha registrat un millor comportament en l’última 
dècada que altres mercats, com ara Alemanya, Itàlia i Bèlgica.  
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La decisió del Regne Unit de sortir de la UE tindrà efectes en el mercat de l’art, tot i 
que sembla que trigaran temps a emergir. Moltes de les nacions de la UE, inclosa 
Espanya, depenen de compradors i de l’inventari del Regne Unit, que, al seu torn, 
també proporciona mercats d’origen rics per a aquest centre líder europeu. El Regne 
Unit se situa entre els quatre socis més importants d’Espanya tant en exportacions 
com en importacions. 
 
Tot i que el Regne Unit haurà de negociar nous acords de comerç amb els seus socis 
de la UE, és possible que el comerç amb Espanya es deteriori a causa de la possible 
introducció d’aranzels sobre les importacions i les exportacions al Regne Unit. En el 
futur, això podria afectar negativament no sols Espanya, sinó també el comerç de l’art 
europeu en conjunt. A més, podria reduir encara més la participació de la nova UE, 
que ja ha perdut una quantitat considerable de vendes a causa de l’aparició de nous 
mercats (com el de la Xina) en els últims deu anys i del desviament de les obres 
modernes i contemporànies més valuoses cap als Estats Units. 
 
Superàvit comercial en matèria d’art 
 
El 2016, Espanya va ser un exportador net d’art i antiguitats, amb un superàvit 
comercial de 14 milions d’euros. Aquest superàvit d’exportacions sobre les 
importacions ha tingut lloc des del 2012, tot i que va disminuir el seu valor entre el 
2014 i el 2016, a mesura que les importacions van anar augmentant de manera 
constant, mentre que les exportacions experimentaven un creixement més volàtil. 
 
Les importacions d’art i antiguitats a Espanya van assolir un valor lleugerament 
inferior als 80 milions d’euros el 2016, un augment del 20 % interanual. Després de 
tres anys de creixement, gairebé van doblar el nivell del 2013. Tot i la recuperació, els 
valors van seguir estant considerablement per sota del pic de 195 milions d’euros que 
van experimentar el 2007 i han disminuït el 53 % en els deu anys transcorreguts des 
del 2006. 
 
Els principals països d’origen de les importacions a Espanya el 2016 van ser els Estats 
Units, Suïssa i el Regne Unit, que van suposar el 63 % del total. La Xina va 
representar una participació del 5 % el 2016, amb un descens en comparació del 8 % 
del 2014. 
 
El creixement anual positiu de les importacions a Espanya contrasta amb la 
tendència en el conjunt de la UE, on les importacions van disminuir anualment el 
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4 % el 2016. Espanya va representar el 2 % de totes les importacions a la UE, on va 
seguir dominant el Regne Unit, amb una participació del 53 %. 
 
L’IVA sobre la importació que s’aplica en importacions extracomunitàries d’art a 
Espanya es va elevar temporalment el 2012 del 8 % al 21 %, la qual cosa va contribuir 
a una gran disminució en el comerç. Al començament del 2014, les taxes d’IVA es van 
tornar a reduir al 10 % i això ha propiciat un augment considerable dels valors 
d’importació: les importacions d’art van augmentar fins al 53 % del 2014 al 2016. 
 
Pel que fa a les exportacions, van experimentar un període més volàtil des del 
2014 i van arribar als gairebé 94 milions d’euros el 2016. Això representa una 
disminució del 6 % interanual en el seu valor. El valor de les exportacions va 
quedar molt per sota del pic de 154 milions d’euros el 2009; tanmateix ha augmentat 
en valor en comparació dels deu anys anteriors (amb un avenç del 71 % del 2006 al 
2016). 
 
Les exportacions fora de la UE van dominar el 2016 i van representar el 71 % del total. 
Els principals països de destinació de les exportacions d’Espanya van ser alguns dels 
mercats principals, entre els quals destaquen els Estats Units amb un 41 %. 
 
 
Les galeries, lloc preeminent per a les vendes d’art 
 
Durant el 2016 es van vendre 328.520 peces (el 8 % més que el 2015) en un mercat 
que engloba tant les cases de subhastes com les galeries que van comerciar amb 
obres d’art i antiguitats, sigui en exclusiva o bé com a part del seu negoci. El nucli 
fonamental del mercat de l’art format per 50 cases de subhastes i 650 galeries 
destacades va vendre unes 82.000 obres, és a dir, un discret 1 % més que l’any 
anterior.  
 
El sector de galeries a Espanya, compost per més de 2.845 empreses incloent-hi 
galeries, intermediaris privats i antiquaris, va continuar dominant el mercat pel 
que fa a vendes, i va suposar el 80 % estimat del valor del mercat el 2016, amb 
vendes que van assolir els 310 milions d’euros el 2016. Va augmentar el 4 % 
interanual i va tenir la seva participació més gran des del 2009.  
 
Hi ha un nucli d’unes 650 galeries que van generar gairebé el 70 % de les vendes en 
el sector. La majoria de galeries es concentren a les ciutats principals, en especial 
Madrid i Barcelona, que sumen el 43 %. Les belles arts dominen l’art decoratiu i les 



 

 

 

 

Nota de premsa 
 

 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ArteyMecenazgo 
 

7

antiguitats, i dins del sector de belles arts, les galeries d’art contemporani tenen de 
lluny la participació més gran, amb el 80 % el 2016, seguides de les d’art modern, amb 
l’11 %. 
 
Les vendes es van mantenir estables per als que tenien una facturació inferior a 
500.000 $, i els que tenien vendes superiors a 500.000 $ van registrar un creixement 
del 8 % interanual. Tot i que hi ha una petita quantitat de galeries amb un gran volum 
de vendes, la majoria (68 %) va tancar vendes per valor de 500.000 $ o menys el 2016 
(en comparació del 39 % que representen a escala mundial). Només un 16 % va tenir 
vendes per valor de més d’un milió de dòlars (menys de la meitat de les galeries a 
escala mundial).  
 
España continua sent un mercat amb un preu relativament baix en comparació 
dels seus homòlegs, tant en els sectors de subhastes com de galeries.  

 
El seu propi espai va ser el canal de venda més important per a les galeries a 
Espanya el 2016, amb el 54 % de les seves vendes per valor (lleugerament per 
damunt de la mitjana global, que se situa en el 51 %). Les vendes en línia representen 
el 5 % de les vendes i han crescut substancialment des del 2013, quan se situaven en 
l’1 %. Les vendes en fires d’art també han augmentat del 35 % el 2013 al 41 % el 
2016. Les vendes es divideixen en fires locals i nacionals a Espanya i esdeveniments 
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internacionals. Aquests últims suposen la participació més gran (el 25 % de totes les 
vendes). 
 
La majoria de les transaccions fetes per galeries el 2016 van ser vendes a compradors 
locals (63 % de les vendes davant del 37 % de vendes a compradors estrangers). 
Alguns galeristes a Espanya han seguit, cada vegada més, models d’empresa 
amb un enfocament internacional per assolir una base de compradors 
geogràficament diversa. 
 
Les cases de subhastes representen el 20 % del mercat de l’art 

 
El 2016, hi havia almenys 120 cases de subhastes dedicades a la venda de belles 
arts, arts decoratives, antiguitats i objectes de col·lecció a Espanya. Hi ha un nucli 
d’unes 50 cases de subhastes a Madrid i Barcelona que tenen programes de 
subhastes regulars, centrades principalment en les belles arts o les arts decoratives i 
les antiguitats. 
 
S’estima que les vendes en subhasta durant el 2016 representen el 20 % del 
mercat de l’art total per valor. Aquest percentatge ha variat des del 30 % el 2005 fins 
a només el 17 % el 2009. El 2016, es va estimar que les vendes del sector van assolir 
un total de 74,9 milions d’euros (entre subhastes publiques, en línia i vendes 
particulars), amb un descens del 10 % interanual. 
 
El 2016, en el mercat de les subhastes d’obres d’art, gairebé la meitat de les vendes 
efectuades es van pagar a un preu inferior a 1.000 $ (davant del 44 % mundial). El 
97 % dels lots es van vendre per menys de 50.000 $ i només una petita fracció 
(menys del 0,5 %) es va vendre a preus superiors a 250.000 $. Els preus més elevats 
mitjans es van aconseguir en l’art de la postguerra i contemporani, amb un preu 
mitjà de 24.390 €, tot i que les obres d’artistes vius han assolit preus mitjans molt 
menors, de només 2.555 €. 
 
Només el 2 % de les obres d’art venudes en subhastes a Espanya corresponen a 
artistes vius, xifra notablement inferior al percentatge global del 21 %. Es tracta d’un 
sector amb preus mitjans baixos en general, en què només artistes com Miquel 
Barceló o Manolo Valdés assoleixen preus de 50.000 € o més. Fins i tot en el cas 
d’aquests dos últims exemples, gran part del valor de les seves vendes en subhasta 
s’aconsegueix fora d’Espanya. El 2016, només el 8 % del valor de les vendes de 
Miquel Barceló en subhasta es va portar a terme a Espanya. En el cas de Manolo 
Valdés, el percentatge és encara més petit: el 2 %. Mentre que les obres de Barceló 
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han assolit preus de més de 4 milions d’euros en anteriors subhastes fora d’Espanya, 
els preus assolits al nostre país no han superat els 200.000 €. 
 
Els artistes espanyols en el mercat de l’art 

 
En la majoria de països, el mercat nacional d’un artista acostuma a representar la 
proporció més alta de les seves vendes. No és el cas dels artistes espanyols: menys 
del 5 % del valor de les seves vendes al món es van fer a Espanya. 
 
Artistes espanyols més venuts al món en subhastes el 2016 

Les vendes d’alguns dels artistes principals, com ara Picasso, Miró i Dalí, a 
Espanya representen l’1 % o menys dels valors totals mundials el 2016. El 2016, 
es van tancar vendes privades d’obres de Picasso per un valor d’uns quants milions de 
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dòlars fora d’Espanya, inclosa Dona asseguda, que es va vendre a Sotheby’s,  
 
Londres, per prop de 64 milions de dòlars. En canvi, el preu més alt que es va pagar a 
Espanya durant aquest any es va situar just per sota dels 20.000 $ (preu d’adjudicació) 
a Segre per l’obra Petit buste de femme. 
 
El percentatge de vendes de molts altres artistes de la llista a Espanya ha caigut 
considerablement en el decenni que ha transcorregut des del 2006. Per exemple, el 
2006, el 32 % de les vendes en subhasta de Barceló es van fer a Espanya, però el 
2016 aquestes vendes van caure fins al 8 %, mentre que les de Tàpies van caure més 
de set punts percentuals en proporció.  
 
Els artistes espanyols van representar el 2016 el 61 % del total d’artistes 
representats per galeries, i els artistes internacionals, el 39 %. Aquest repartiment 
coincideix amb el mercat global. Els artistes espanyols també van generar la majoria 
de vendes en el mercat primari, en què van suposar el 67 % de les vendes totals a 
galeries el 2016, mentre que els artistes internacionals van representar només un terç 
del total anual. 
 
El desenvolupament de la comunicació digital ha permès accedir a molta més 
informació de molts més artistes. Aquest fet, positiu en part, és vist com a competència 
per algunes galeries, ja que aquestes continuen treballant amb un grup reduït 
d’artistes. Tot i que les galeries treballen estretament amb els seus artistes, 
l’exclusivitat no és tan comuna en els últims anys. Moltes galeries procuren que els 
seus artistes treballin a la vegada amb altres galeries amb la finalitat d’ampliar la 
promoció de les seves carreres. 
 
Clare McAndrew ha volgut destacar la difícil situació econòmica dels artistes a 
Espanya gràcies a les reflexions compartides amb els investigadors Marta Pérez 
Ibáñez, especialista del mercat de l’art, i Isidro López Aparicio, artista i professor de la 
Universitat de Granada, autors de l’estudi La actividad económica de los/las artistas en 

España, publicat el 2016 per la Universitat de Nebrija. L’informe mostra la precària 
situació de la majoria d’artistes a Espanya, incapaços de viure econòmicament de l’art 
com a professió principal. Tot i que el 61 % dels 1.100 artistes enquestats tenien la 
carrera universitària de belles arts, gairebé la meitat (47 %) presentaven un salari 
anual (en totes les activitats professionals, artístiques o d’altre tipus) de menys de 
8.000 €, mentre que la majoria (78 %) tenien ingressos inferiors a 20.000 €. 
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Un total de 3.600 exposicions organitzades el 2016, el 3 % del total mundial 

 
Una anàlisi conservadora estima que les principals institucions (galeries, museus i 
institucions d’art sense finalitats lucratives) d’Espanya van fer al voltant de 3.640 
exposicions (Artfacts, 2016). Així, a Espanya es presenten el 3 % de les principals 
exposicions del món, cosa que representa una quantitat considerablement 
superior a la seva participació en vendes en el mercat d’art global. 
 
Més de 10.500 llocs de treball directes 

 
Tot i que un nivell de vendes del mercat de l’art de 385 milions d’euros reflecteix un 
sector relativament petit amb relació a altres indústries, la seva contribució econòmica 
és important en l’economia, ja que agrega llocs de treball, ingressos i contribucions 
fiscals d’alt valor. 
 
El 2016 tenim 2.965 empreses que operen en el mercat espanyol de l’art, i la 
majoria són petites empreses en termes de treballadors i facturació. Així mateix, 
hi ha 10.545 llocs de treball en galeries i cases de subhastes, de manera que han 
augmentat el 4 % respecte del 2013. A més, més de 6.200 persones treballen en 
serveis de suport als mercats de l’art, i més de 34.000, en fires d’art, museus i 
amb artistes. 
 
Per gèneres, hi ha un nivell més alt d’ocupació femenina (57 % en galeries i 52 % en 
subhastes el 2016). Així mateix, hi ha una proporció relativament més gran de 
treballadors de més edat en el mercat de l’art que en la població activa en general, tant 
a Espanya com a escala mundial, També hi ha un participació més gran dels 
treballadors més joves, amb el 8 % més de treballadors entre els 15 i els 39 anys en el 
sector que en la mitjana espanyola. El 89 % dels treballadors del sector de les galeries 
tenen una situació d’ocupació permanent, davant del 20 % en contractes temporals o 
flexibles.  
 
El nombre d’artistes a Espanya que treballen exclusivament o parcialment com a 
artistes professionals és —en una estimació conservadora— d’uns 27.500 (d’un total 
de 64.000 empleats en la categoria d’artistes creatius el 2016). Així mateix, el nombre 
d’estudiants que acaben estudis d’art i disseny s’han duplicat en el període entre 2008 
i 2015 (de 5.425 a 11.150). 
 
La contribució fiscal del sector va ser de 173,2 milions d’euros, un valor superior 
en un 16 % des del 2013 i un 30 % respecto del 2010. 
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Sobre l’autora 

 
Clare McAndrew és economista especialitzada en cultura i analista d’inversió. El 2005 
va fundar Arts Economics, 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 per a clients tant privats 
com institucionals. 
 
McAndrew va acabar el doctorat en economia al Trinity College de Dublín el 2001, on, 
a més, va exercir de professora durant quatre anys. Aleshores va dirigir alguns 
projectes d’investigació per a l’Arts Council d’Anglaterra sobre els efectes de la 
regulació, la 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 passar tres anys als 
Estats Units, el 2005 va tornar a Europa, on continua treballant en la investigació i la 
consultoria privada del mercat de l’art. Arts Economics, firma creada per McAndrew 
per orientar esforços en investigació de mercats i anàlisi, obté informació sobre el 
comerç de l’art i el sector financer a través d’una xarxa de consultors privats i experts 
acadèmics. 
 
McAndrew ha publicat un informe anual del mercat global de l’art des de fa deu anys 
que actualment es promogut per Art Basel i UBS. És autora, també, de nombrosos 
volums entre els quals destaca el seu llibre més recent, Fine Art and High Finance, 
publicat per Bloomberg Press. 
 
És professora convidada en el programa de màster del Trinity College i imparteix 
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 la mateixa ciutat. 


