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Declaració al voltant dels pressupostos de la Generalitat Valenciana 

2021 en materia cultural 

Autor: Css. Promoció Cultural 

Aprovació: Ple, 29 març 2021 

 

 

 

És tradició del Consell Valencià de Cultura preparar cada any un informe o declaració al voltant 

de les assignacions culturals contingudes en els pressupostos de la Generalitat i de l'Estat per 

a cada anualitat.  

 

El passat 31 de desembre va ser publicat al DOGV la LLEI 4/2020, de 30 de desembre, de 

Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021. Fidels al seu costum, els i les membres del 

Consell Valencià de Cultura volem fer una declaració sobre els pressupostos que la Generalitat 

Valenciana ha previst destinar al sector cultural. 

 

El total destinat a Cultura és de 144.093.330 € (un 9,63 % més que el 2020). Si tenim en 

compte la sèrie 2015-2021, l’augment ha estat d’un 84,70 %, percentatge que ha suposat un 

augment de 66.076.610. 

 

Si concretem les assignacions del pressupost de 2021 respecte als programes vinculats a 

Cultura són les següents: 

- Llibre, arxius i biblioteques: 18.051.930 (un 6,85% més) 

- Arts plàstiques i escèniques: 87.497.580 (un 8,76% més) 

- Museu de Belles Arts de València: 5.463.480 (un 1,52 % més) 

- Promoció cultural, patrimoni artístic i museus: 33.080.340 (un 15,24 % més) 

 

Respecte al sector públic instrumental, les assignacions són les següents: 

- El Consorci de Museus: 6.000.000 (un 26,49 % més)  

- El Palau de les Arts: 19.355.090 (un 2,65 % més) 

- L’Institut Valencià de Cultura: 45.315.000 (un 7 % més) 

- L’IVAM: 11.159.700 (un 13, 41 % més) 

- L’IVACOR: 3.183.800 (un 3,61 % més) 

- El Misteri d’Elx: 70.000 (es manté igual) 

 

Volem fer constar que, a l’hora de valorar la inversió en cultura, resultaria important tindre en 

compte com es concreta en termes territorials, per la qual cosa considerem desitjable posar en 

marxa una anàlisi sobre com ha evolucionat la inversió a les diferents comarques, províncies i 

capitals. 
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Sobre les dades exposades, volem assenyalar que els augments aplicats per al 2021 mostren 

diferències significatives. En este sentit, comprovem que l’augment fixat per al Museu de 

Belles Arts de València ha quedat per davall dels que han estat assignats a altres organismes o 

institucions.  

 

Vistes en conjunt estes dades, el Consell Valencià de Cultura considera positiu l’augment 

percentual de la inversió en cultura per al 2021, en línia del que ha anat ocorrent des dels 

darrers anys, i això a pesar de l’infrafinançament i de la crisi sanitària i econòmica que estem 

patint. Com és sabut –i més en un context tan complex i incert com l’actual–, el sector de les 

arts i la cultura necessita que es mantinga i es reforce la inversió en els pressupostos dels 

pròxims anys.  
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