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Despesa comparada de les comunitats autònomes espanyoles 

comunitat que més va gastar en cultura l’any 2016, va ser el País Basc, amb 199,5 euros per 

per l’Oficina d’Estadística de la Comissió Europea), va publicar aquest informe en el qual es proposa un marc 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
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