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Gasto público en cultura

Este informe estrutúrase en dous apartados fundamentais: Orzamentos e gasto 
público en cultura, para rematar cun breve apunte sobre o cumprimento das 
administracións na execución dos devanditos orzamentos. Utilizáronse como 
fontes estatísticas a Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura,
a Estadística de Liquidaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales,
as estatísticas de orzamentos do Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas e o Instituto Galego de Estatística.

O ámbito de estudo recolle información das administracións autonómica e
local e vertébrase mediante dúas variables: o destino do gasto e a natureza 
deste. O destino do gasto está relacionado cos seguintes sectores culturais:  
Bens e servizos culturais, Artes plásticas e escénicas, Libros e audiovisual e
Interdisciplinario. No caso da Administración local, os desgloses comprenden 
Arqueoloxía e protección do patrimonio histórico-artístico, Bibliotecas e 
arquivos, Museos e artes plásticas, Artes escénicas, Festas populares e 
festexos, Promoción cultural e Administración xeral de cultura.

A natureza económica do gasto permite distinguir os diferentes capítulos de 
gasto. En primeiro lugar atópanse os gastos correntes, que inclúen os gastos 
de persoal (soldos e salarios, prestacións e gastos sociais),  os gastos correntes 
e servizos (material funxible, reparacións, etc.), os gastos financeiros 
(intereses por todo tipo de débedas, depósitos ou fianzas) e as transferencias 
correntes (créditos ao sector público e privado destinados a gastos correntes).
En segundo lugar, aparecen os gastos de capital, que abranguen os 
investimentos reais (dotacións económicas para investimentos duradeiros,
como por exemplo grandes reparacións ou novas infraestruturas) e as
transferencias de capital (destinadas a financiar investimentos). Por último,
atópanse os activos e pasivos financeiros que son os créditos destinados a 
adquisición de activos financeiros e constitución de depósitos e fianzas, así 
como á amortización de débedas e devolución de depósitos e fianzas 
constituídos por terceiros.

Hai que subliñar que a partir de 2010 cambia a estrutura orzamentaria da  
administración local que comeza a ofrecer información máis detallada, pero 
só dos concellos de máis de 5.000 habitantes. Isto permite establecer tan só 
unha evolución temporal de dous anos: 2010 e 2011. 

No que se refire aos orzamentos, recóllese unha información máis sucinta, 
pero que permite ter unha perspectiva temporal máis actualizada ademais de 
que fai posible comparar ata que punto o gasto que se pretende levar a cabo 
acaba finalmente executándose.
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Os orzamentos da cultura

Os primeiro resultados que se ofrecen parten da análise por programas de gasto a partir da
operación de orzamentos do Instituto Galego de Estatística. Como sabemos, os orzamentos son 
as contas que os organismos público presentan antes de que se inicie o exercicio económico. 
Esta evolución ofrece os seguintes resultados:

Evolución dos orzamentos do programa 431 (Cultura) e do total da Xunta de Galicia 
(millóns de euros)

Fonte: Instituto Galego de Estatística

O orzamento de cultura de 2014 ascende a uns 61.273.000 euros.  A comunidade no seu 
conxunto ofrece unha tendencia marcada pola conxuntura económica (descenso a partir de 
2009) mentres que as taxas de variación de cultura son superiores ao total. Así, se os 
orzamentos xerais caen un 12% dende 2008, o gasto en cultura sofre unha diminución global 
do 58% no mesmo período.

Se comparamos a desagregación funcional de todos os créditos, cultura experimenta un 
retroceso maior que as outras áreas que comprenden a produción de bens públicos de carácter 
preferente.

Taxas de variación de áreas e políticas de gasto da comunidade autónoma de Galicia
Áreas e políticas de gasto Variación 2007-2014
41 Sanidade -6,64%
42 Educación -11,18%
43 Cultura -58,40%

Fonte: Instituto Galego de Estatística

Tomando como fonte a base de datos de orzamentos das comunidades autónomas do 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pódese ofrecer unha análise de datos 
consolidados da distribución segundo a natureza económica do gasto dos orzamentos 
definitivos. Segundo estes datos a evolución amosa que a contracción do gasto tradúcese nun 

                                                           
1 Este programa recolle principalmente a actividade económica da Secretaría Xeral de Cultura e da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultura. Non inclúe funcións de gasto como “Normalización Lingüística” 
ou a actividade do Consello da Cultura Galega.
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adelgazamento nos capítulos de investimento (VI e VII) e un incremento dos capítulos 
destinados a gasto corrente2 (I, II e IV). Tal e como se pode apreciar na gráfica, o investimento
pasa de supoñer case o 70% en 2008 a un escaso 36% en 2013.

Evolución dos orzamentos de cultura segundo natureza económica do gasto

Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

No tocante a concellos e deputacións, por mor das constricións metodolóxicas que afectan á 
estrutura orzamentaria do gasto público en cultura das entidades locais ás que se fixo 
referencia anteriormente, móstrase a evolución dos orzamentos dende 2010, cos seguintes 
resultados:

Orzamentos das entidades locais en materia de cultura (miles de euros)

2010 2011 2012 2013
Concellos 163.190 138.899 127.466 115.905
Deputacións 42.836 39.412 32.132 31.717

Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Igual que ocorría coa administración autonómica os orzamentos das entidades locais tamén 
mingúan considerablemente, pero algo menos. Para o período de referencia 2010-2013, a 
contracción dos concellos foi dun 28,9%, a das deputacións un 25,9% e a da Xunta un 48,3%.

Evolución do gasto liquidado

O gasto liquidado é a execución real do orzamento, é dicir, as contas que presentan os 
organismos públicos unha vez finalizados os exercicios.  Segundo o último indicador
publicado (2011), Galicia é a sexta comunidade con maior gasto público en cultura3. Como se 
ve na seguinte gráfica, Cataluña desmárcase  a moita distancia das demais autonomías cun 

                                                           
2 O capítulo I destínase a gastos de persoal. O Capítulo II a gastos correntes e o capítulo 4 a transferencias 
correntes, é dicir, subvencións destinadas a financiar operacións de gasto doutros organismos ou familias. 
O capítulo VI ocúpase dos investimentos reais, é dicir, aqueles destinados a produtos e servizos non 
financeiros. O capítulo VII  comprende as subvencións concedidas con fin de financiar investimentos. 
3 Compre ter en conta que no gasto liquidado en cultura o Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
inclúe os gastos en política lingüística.
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gasto que supera os 300 millóns de euros. Andalucía con 185 millóns sitúase en segundo lugar 
seguida da Comunidade Valenciana, Madrid e País Vasco. Por debaixo dos 100 millóns de 
euros e en sexta posición atópase a comunidade galega, cun gasto de 94 millóns de euros 
seguida de Castela-A Mancha e Castela e León; o resto de comunidades, como se ve máis 
adiante na táboa comparativa, sitúanse por debaixo dos 60 millóns de euros.

Ránking das oito comunidades autónomas con maior gasto público en cultura (miles de 
euros). Ano 2011

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura. 

O gasto por habitante ascende a 34,4 euros e Galicia ocupa a novena posición no marco 
estatal. Comunidades autónomas como a madrileña sitúanse por debaixo dos 19 euros de gasto 
e outras como Navarra superan os 90 euros por habitante. A situación das dúas cidades 
autónomas é de difícil comparanza debido á súa excepcionalidade. As Illas Baleares ocupan a 
última posición cun gasto de 9,1 euros por habitante. 

Gasto medio por habitante (en euros) liquidado en Cultura pola Administración 
Autonómica, por comunidade autónoma. Ano 2011

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales
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O  total do gasto público en cultura no conxunto de España acadou o seu máximo no ano 2008 
(dentro do período 2007-2011), superando daquela os 2.000 millóns de euros. Pola contra, en 
2011 o nivel de gasto sitúase por debaixo do 1.500 millóns, consecuencia dunha caída 
progresiva dende 2009. A continuación móstrase a contía do gasto liquidado en cada unha das 
comunidades autónomas.

Gasto total liquidado en Cultura polas administracións autonómicas,
por comunidades autónomas (miles de euros)

2007 2008 2009 2010 2011
España 1.976.378 2.128.971 2.046.369 1.769.059 1.482.593
Andalucía 299.682 309.944 333.853 252.890 185.063
Aragón 48.400 50.624 45.265 39.318 27.060
Asturias (Principado de) 41.145 71.598 60.009 62.381 52.376
Balears (Illes) 19.003 17.802 21.427 14.461 9.886
Canarias 53.769 63.158 43.880 42.149 34.667
Cantabria 31.290 33.643 32.005 27.866 19.664
Castela e León 138.684 146.584 135.061 108.683 80.803
Castela-A Mancha 87.923 103.189 100.957 76.890 89.632
Cataluña 388.312 400.606 387.097 393.078 325.121
Comunidade Valenciana 178.010 181.620 199.244 173.468 158.971
Estremadura 66.369 75.791 78.990 64.118 60.638
Galicia 138.930 167.741 152.105 111.093 94.240
Madrid (Comunidade de) 214.497 190.502 179.176 111.707 118.667
Murcia (Rexión de) 71.463 99.671 52.625 48.744 32.895
Navarra (Comunidade 64.083 69.978 67.922 71.193 56.831
País Vasco 107.929 112.219 127.143 138.827 108.186
Rioxa (A) 14.963 17.721 16.625 14.126 10.189
Ceuta 6.883 10.196 7.054 7.384 6.735
Melilla 5.040 6.384 5.931 10.683 10.969

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura. 

A análise do gasto público en Cultura segundo o seu destino é o apartado que xera a maior 
dificultade descritiva, sobre todo cando se trata de examinar o gasto de cada un dos 
subsectores que están incluídos nos grandes sectores culturais. Hai que entender que esta 
información é facilitada polas consellerías ou departamentos de Cultura de cada comunidade 
autónoma. Estes departamentos previamente solicitaron esa información a cada unha das 
unidades que xestionaron dito gasto; é dicir non se trata só do gasto consolidado da 
administración xeral autonómica, senón tamén do dos seus organismos autónomos e dos entes 
e empresas públicas que realizan actividades culturais, cuxos orzamentos foran aprobados no 
Parlamento de Galicia. A dispersión e diversidade destas unidades de xestión do gasto fan 
máis complexa a súa contabilización. En xeral, o método que promove o Ministerio de 
Educación y Cultura consiste en que cada comunidade autónoma achegue a información a 
través dun modelo normalizado acordado para homoxeneizar os resultados de todas elas, posto 
que o nivel de detalle funcional é moi diferente dunhas comunidades a outras. 

Na comunidade galega, ao igual que en moitas outras, canto maior é a desagregación dos 
sectores culturais por destino do gasto, máis imprecisos son os resultados. Por exemplo, na 
liquidación do sector ‘Patrimonio histórico e artístico’ o gasto absórbeo na súa totalidade 
(segundo a información facilitada pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Educación e Cultura) 
o subsector ‘Monumentos históricos’, mentres que outros subsectores como ‘Museos ou 
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xacementos arqueolóxicos’ mostran un gasto nulo; o mesmo sucede con outros sectores como 
o audiovisual, etc. 

Tendo en conta todo isto, constátase que a meirande parte do gasto liquidado en cultura en 
Galicia no ano 2011 destinouse a actividades interdisciplinarias, un total de 65.850.000 euros 
repartidos na súa totalidade na promoción e difusión cultural (máis de 37 millóns) e na política 
lingüística (máis de 23 millóns). No conxunto estatal o sector de bens e servizos culturais 
supera lixeiramente ao de actividades interdisciplinarias, como se mostra na seguinte gráfica. 

Gasto liquidado en cultura pola Xunta de Galicia segundo sector de destino do gasto.
Ano 2011. Comparativa co total España (miles de euros)

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura. 

Nunha análise máis detallada dalgún dos subsectores culturais, en 2011 a Xunta de Galicia 
destinou un 86,3% do total do gasto liquidado en bens e servizos culturais a monumentos 
históricos, mentres no conxunto estatal un 27,8% corresponde a museos e un 23% a 
bibliotecas.

Segundo a natureza do gasto, os gastos de capital supoñen máis do 56,7% do total liquidado 
pola Xunta en Galicia. No global España, pola contra, os gastos correntes superan os de 
capital. A comunidade galega destina un 56,7% do seu gasto en cultura a investimentos, 
ocupando así o terceiro lugar no conxunto do Estado, detrás de Castela e León  (64%) e 
Canarias (59,4%); comunidades como o País Vasco e Cataluña non chegan ao 14%, ou a 
comunidade madrileña, por exemplo, non destina nin o 17% a investimentos.

Gasto total liquidado en cultura pola Xunta de Galicia segundo natureza do gasto. 
Comparativa total España

Total Porcentaxe
España Galicia España Galicia 

Total gasto liquidado 1.482.593 94.240 100,0 100,0
Gastos correntes 981.180 40.804 66,2 43,3
Gastos de capital 474.215 53.436 32,0 56,7
Activos e pasivos financeiros 27.198 0 1,8 0

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura
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Entre os anos 2007 e 2011 a Xunta de Galicia destinou  a meirande parte do seu gasto en 
Cultura aos investimentos reais, é dicir, tal e como se mencionaba na introdución trataríase de 
dotacións económicas para investimentos duradeiros, así como transferencias de capital. A
comunidade galega como se ve na seguinte táboa supera e case dobra nalgúns casos a contía 
deste tipo de gasto ao resto da media do conxunto estatal. En 2011 a nosa comunidade 
autónoma sitúase en segundo lugar neste ranking, so por detrás de Castela León.
 

Porcentaxe de investimentos (gasto de capital) sobre o total liquidado. Comparativa 
España-Galicia. Serie temporal 2000-2011 

 
Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura

Para a Administración Local, a partir de 2010 e debido ao cambio na estrutura orzamentaria 
das entidades locais que incorpora un maior detalle, ofrécense os seguintes desagregados:
Arqueoloxía e protección do patrimonio histórico-artístico; Bibliotecas e arquivos; Museos e 
artes plásticas; Artes escénicas; Festas populares e festexos; Promoción cultural; e
Administración xeral de cultura.

Tal como se observa na seguinte táboa, dos datos dos que se dispoñen nestes dous últimos 
anos (2010-2011), Galicia ocupa o sexto lugar despois de Cataluña, Andalucía, Madrid e 
Comunidade Valenciana e País Vasco, no gasto total liquidado en cultura polos concellos de 
máis de 5.000 habitantes, tendo en conta que en Galicia en 2011 había 116 concellos con esta 
poboación, é dicir, un 36,8% do total dos concellos. Así, o gasto total liquidado en cultura pola 
administración local en Galicia ascendeu a 129.265 euros, cifra que supón un 5,3% da 
cantidade global de todos os concellos.

Gasto total liquidado en cultura por concellos en municipios de máis de 5.000 habitantes 
por comunidade autónoma

2010 2011
España 2.925.996 2.454.975
Andalucía 414.748 356.596
Aragón 52.487 58.898
Asturias 72.710 71.098
Baleares 66.784 51.489
Canarias 127.953 97.468
Cantabria 29.083 27.737
Castela e León 121.329 102.707
Castela-A Mancha 103.606 79.195
Cataluña 583.132 483.616
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Comunitat Valenciana 337.291 265.383
Estremadura 30.579 27.121
Galicia 152.103 129.265
Madrid 396.601 349.995
Murcia 114.171 88.872
Navarra 33.520 33.489
País Vasco 272.930 218.666
A Rioxa 16.967 13.382

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales

No que respecta aos concellos de máis de 5.000 habitantes, o gasto medio por habitante 
liquidado en cultura en Galicia ascende a 55,3 euros. Como se pode ver na gráfica, Galicia 
ocupa o undécima lugar, destacando País Vasco en primeiro lugar, moi por riba das demais, 
cun gasto medio por habitante liquidado en cultura de 112 euros. O último lugar o ocupa o 
Estremadura, cun gasto medio por habitante de 38,3 euros.

Gasto medio por habitante (en euros) liquidado en cultura polos concellos de máis de 
5.000 habitantes, por comunidade autónoma. Ano 2011

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales

Na seguinte táboa móstranse os datos do gasto liquidado en cultura pola Administración local 
segundo a natureza do gasto.

Gasto liquidado en cultura por concellos en municipios de máis de 5.000 habitantes 
segundo natureza económica do gasto

 
2010 2011

 
España Galicia España Galicia

Total 2.925.996 152.103 2.454.975 129.265
Gastos de persoal 689.796 29.150 667.963 27.743
Gastos correntes en bens e
servizos 1.002.153 65.493 887.414 60.065
Gastos financeiros 398 22 495 18
Transferencias correntes 427.171 10.155 377.788 9.596
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Investimentos reais 757.571 46.115 482.661 29.471
Transferencias de capital 47.550 1.144 38.352 2.348
Activos e pasivos financeiros 1.356 24 303 25

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales
 
Tanto en Galicia coma no conxunto do Estado, o gasto maioritario atribúeselle ao capítulo II 
de gastos correntes. Aínda así, percíbese unha redución importante no gasto entre 2010 e 2011; 
vese como no conxunto estatal se reduciu un 12,9% e en Galicia un 9%.

Por outra banda, na análise do destino do gasto dos concellos, os datos para os anos 2010 e 
2011 desagréganse nos seguintes apartados:

- Arqueoloxía e protección do patrimonio histórico-artístico.
- Bibliotecas e arquivos.
- Museos e artes plásticas.
- Artes escénicas.
- Festas populares e festexos.
- Promoción cultural.
- Administración xeral de cultura.

En liñas xerais, cómpre salientar que en todos os capítulos se aprecia un descenso do gasto 
entre 2011 e 2010. No conxunto estatal, o capítulo con maior gasto foi o de promoción 
cultural en ambos os dous anos, aínda que sufriu un forte recorte no ano 2011, cun descenso 
dun 28,5%. En Galicia sucede o mesmo aínda que o descenso é dun 10,8%. O apartado que  
experimenta o maior recorte é o de arqueoloxía e protección do patrimonio histórico artístico, 
chegando a un 41,8% no conxunto do Estado e un 75,5% en Galicia. As artes escénicas 
marcan unha clara diferenza entre comunidade e Estado, mentres este gasto aumenta en 
Galicia un 3,3%, no total España redúcese un 9,1%. 
 

Gasto liquidado en cultura por concellos en municipios de máis de 5.000 habitantes 
segundo destino do gasto por comunidade autónoma

España Galicia

2010 2011
Variación 
2011/10 2010 2011

Variación 
2011/10

Total 2.925.996 2.454.975 -19,2 152.103 129.265 -17,7
Arqueoloxía e protección do 
patrimonio histórico-artístico 164.689 116.168 -41,8 22.658 12.913 -75,5

Bibliotecas e arquivos 258.720 216.112 -19,7 12.620 10.218 -23,5

Museos e artes plásticas 130.363 127.116 -2,6 8.803 7.893 -11,5

Artes escénicas 177.732 162.837 -9,1 5.733 5.931 3,3

Festas populares e festexos 427.381 390.566 -9,4 21.625 19.752 -9,5

Promoción cultural 1.116.704 868.704 -28,5 51.597 46.569 -10,8

Administración xeral de cultura 650.407 573.474 -13,4 29.067 25.990 -11,8
Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto Público en 
Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de Liquidación de los 
Presupuestos de las Entidades Locales
 
Nunha análise do gasto liquidado polos concellos de máis de 5.000 habitantes segundo 
comunidades autónomas,  conclúese que en xeral a evolución deste é negativa. Por exemplo, 
no capítulo de arqueoloxía e protección do patrimonio histórico-artístico, Galicia están entre as 
comunidades autónomas onde descendeu máis o gasto liquidado polos concellos e só 
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aumentou en catro comunidades autónomas (Murcia, Cantabria, Asturias e Castela e León). En 
bibliotecas e arquivos, Asturias é a comunidade autónoma na que aumentou máis o gasto 
liquidado entre 2010 e 2011 (un 20,44%), mentres que en Navarra reduciuse a menos da 
metade. En museos e artes plásticas, o gasto aumentou en sete comunidades autónomas, 
destacando sobre todo o País Vasco (71,8%).

En artes escénicas, Galicia atópase entre as sete comunidades autónomas nas que aumentou o 
gasto liquidado polos concellos neste concepto (un 3,3%) entre 2010 e 2011, liderado polo 
País Vasco, onde aumentou un 76,8%. Por último, cómpre salientar que en promoción cultural 
só aumentou o gasto liquidado nunha comunidade autónoma (Navarra), aínda que en Galicia 
foi na que menos diminuíu (un 8,8%).

Por outra banda, neste apartado tamén se considera o gasto liquidado en cultura polas 
deputacións, tendo en conta que só hai deputacións provinciais naquelas comunidades 
compostas por máis dunha provincia.

Segundo a natureza do gasto, cómpre salientar que en Galicia aumentou o gasto en persoal, en 
investimentos reais e en transferencias de capital, mentres que no conxunto estatal diminuíu en 
todos os capítulos agás en activos e pasivos financeiros.

Gasto liquidado en cultura por deputacións segundo natureza económica do gasto
2010 2011

España Galicia España Galicia
Total 658.800 44.577 568.501 44.195
Gastos de persoal 147.967 9.353 138.082 9.631
Gastos correntes en bens e servizos 109.024 11.936 97.672 10.898
Gastos financeiros 1 0 73 0
Transferencias correntes 180.358 14.320 169.839 12.238
Investimentos reais 122.041 5.251 82.143 6.409
Transferencias de capital 96.483 3.711 74.088 5.019
Activos e pasivos financeiros 2.926 6 6.605 1

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura; Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales
 
Por destino do gasto, ao igual ca no caso dos concellos, o maior gasto liquidado destinouse a 
promoción cultural, aínda que no caso do total estatal diminuíu no mesmo período; tan só
aumentou o gasto destinado a festas populares e festexos en 2011, mentres que en Galicia 
creceu tanto en museos e artes plásticas como en promoción cultural. Subliñar que na 
comunidade galega o gasto en museos e artes plásticas e o de promoción cultural xuntos 
constitúe o 72% do gasto total liquidado en Cultura polas deputacións en 2011.

Gasto liquidado en cultura por deputacións segundo destino do gasto
2010 2010 2011 2011

España Galicia España Galicia
Total 658.800 44.577 568.501 44.195
Arqueoloxía e protección do 
patrimonio histórico-artístico 100.508 3.268 70.231 1.992
Bibliotecas e arquivos 77.416 2.339 73.853 2.219
Museos e artes plásticas 96.503 9.216 95.049 10.924
Artes escénicas 89.038 6.110 57.914 5.026
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Festas populares e festexos 6.105 475 6.277 256
Promoción cultural 197.798 20.075 190.171 20.847
Administración xeral de cultura 91.432 3.095 75.006 2.931

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Financiación y Gasto 
Público en Cultura, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estadística de 
Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales

Control orzamentario

A continuación procédese a facer unha análise do grao de cumprimento na execución dos 
orzamentos. O control orzamentario baséase na análise da desviación orzamentaria. O control 
orzamentario conta de dúas fases. Nunha primeira elabóranse uns orzamentos e nunha segunda 
compáranse os orzamentos coa realidade. A fórmula empregada consiste en restar o custo real 
ao custo previsto, obtendo así un resultado positivo ou negativo.

Desviación orzamentaria do gasto en cultura expresada en porcentaxe

Fonte: Elaboración propia a partir de Instituto Galego de Estatística, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes e Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tal e como se pode apreciar na gráfica, o gasto da administración autonómica experimenta 
unha desviación importante en 2007 e 2010, no resto das anualidades o orzamentado achégase 
bastante á cifra finalmente liquidada. A desviación orzamentaria da adminsitración local 
sitúase en torno ao -12% nos dous anos analizados.

Conclusións

Os orzamentos de cultura sofren unha diminución superiores ao total dos orzamentos da 
administración autonómica e moi por enriba dos doutras áreas destinadas á produción de bens 
públicos de carácter preferente.

Galicia, con case 95 millóns de euros liquidados, é a sexta comunidade autónoma en España 
con maior gasto público en cultura. Con todo, tanto a nivel autonómico como estatal 
experimentouse entre 2009 e 2011 unha caída do gasto, cunha diferenza neses tres anos de 
73,5 millóns de euros menos. Segundo o destino do gasto, a maior contía corresponde á
promoción e difusión cultural, así como á política lingüística, mentres dende a perspectiva da 
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natureza económica do gasto, os investimentos en infraestruturas culturais absorben un 56,7%, 
moi por encima da media estatal.

Para a administración local o gasto total liquidado en Galicia ascendeu a 129.265 euros, cifra 
que supón un 5,3% da cantidade global de todos os concellos de máis de 5.000 habitantes. Por 
natureza do gasto, tanto en Galicia coma no conxunto do Estado, o gasto maioritario 
atribúeselle ao capítulo II de gastos correntes e por destino do gasto, o capítulo no que se
gastou máis foi no de promoción cultural. Nas deputacións provincias, o gasto liquidado en 
cultura ascendeu a 44.195 euros en 2011, cifra algo inferior á do ano anterior e foi destinado 
principalmente a promoción cultural igual ca nos concellos.




