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1. Introducció 
 

L’entorn audiovisual es troba immers en un important procés de transformació. La creixent 

digitalització, els canvis en els processos productius i de distribució, així com els nous hàbits de 

consum, entre d’altres factors, estan impactant de manera molt significativa a tota la indústria 

i redefinint els diferents àmbits que configuren el sector audiovisual.  

En una conjuntura de crisi sistèmica general i de recessió en tots els sectors de l’economia,  

aquest estudi pretén analitzar de manera global el sector audiovisual, a fi de determinar les 

seves tendències i definir recomanacions que contribueixin a la seva evolució positiva en la 

creació d’ocupació i la consolidació de models d’explotació i monetització del negoci 

audiovisual.  

2. Resum Executiu 
 

El sector audiovisual català, dins les àrees de cinema i televisió, aglutina a Catalunya gairebé 

1.700 empreses, tot i que no arriben a 800 les que tenen un o més treballadors. En el període 

de crisi econòmica ha desaparegut bona part del teixit industrial audiovisual, amb la 

conseqüent pèrdua de musculatura per al sector.  

Tot i aquesta dada negativa, la recerca constata que la transversalitat del sector audiovisual és 

important, i en un grau significatiu les empreses d’altres sectors incorporen activitats 

audiovisuals dins el seu negoci. L’estudi ha detectat al voltant de 100 empreses de l’àmbit dels 

continguts digitals (videojocs, Internet i mòbils) així com un miler d’empreses d’altres sectors 

(publicitat, disseny especialitzat, fotografia, tecnologia, etc.) que dediquen part de la seva 

capacitat a la producció i/o comercialització de continguts audiovisuals. 

La investigació de mercat realitzada a empreses del sector mostra que les activitats amb una 

major concentració d’empreses són la producció de ficció i documentals i la postproducció 

d’imatge. En aquest sentit, és important destacar que el 53% de les empreses de la mostra 

realitza diverses activitats, constituint un sector molt diversificat en les seves activitats.  

La radiografia de la mostra de l’estudi indica que el sector audiovisual té moltes empreses 

joves en el seu teixit: més d’un terç han nascut en els darrers 4 anys, segons els resultats de la 

investigació. A més, la major part de companyies estan ubicades a la província de Barcelona, i 

concretament, a Barcelona ciutat, constituint per tant un sector altament concentrat i amb 

una clara orientació local, majoritàriament. En aquest sentit, són poques les empreses 

enquestades (15%) que tenen seu fora de Catalunya, i la major part (56%) desenvolupen el seu 

negoci a Catalunya. Per altra banda, es tracta d’un sector composat per un gran nombre de 

pimes i micropimes. 

La creativitat i el talent són un dels punts forts del sector, i en conseqüència les empreses 

valoren de manera molt positiva tant la formació rebuda pels professionals com la serva 
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competència i creativitat. Destaca el fet que més de dos terços de les empreses consideren la 

creativitat dels professionals del sector com a bona o molt bona. Pel que fa als serveis tècnics i 

auxiliars, un 70% de les empreses consideren que són adequats o molt adequats en termes de 

coneixements i experiència.  

La manca de finançament és una de les principals preocupacions del sector. Gairebé la meitat 

de les empreses consideren la seva situació feble o molt feble, i concretament la manca de 

liquiditat afecta de manera negativa al sector. En general, la situació econòmica desfavorable 

és considerada com la principal causa de la dificultat per accedir al finançament, tot i que es 

destaca també la manca de confiança de les entitats financeres envers el sector. Cal tenir en 

compte, a més, que el marge d’explotació s’ha reduït al llarg de 2012 per a gairebé la meitat de 

les empreses del sector, dificultant encara més la situació financera de les companyies.  

Tot i la mala situació que pateix el sector per la baixada de les fonts tradicionals d’ingressos, un 

57% de les empreses audiovisuals manifesten que han mantingut o augmentat el nombre de 

clients al llarg de 2012. I és que, en general, les empreses consideren que són competitives 

(62%), tot i que una de cada 5 considera que la competitivitat dels seus productes i serveis és 

inadequada.  

Per fer front a la situació actual, la internacionalització és un aspecte en què les empreses del 

sector tenen recorregut de millora. Una de cada tres empreses té ja experiència en 

internacionalització, mentre que un altre terç té intenció d’impulsar iniciatives en aquest sentit. 

La major part d’iniciatives es concentren a la UE (44%), tot i que Amèrica Llatina (23%) o Nord 

Amèrica (18%) desperten també interès, especialment de cara al futur. 

Per altra banda, és molt positiu el fet que gairebé la meitat del sector ha tingut experiències 

d’associació o col·laboració regular amb altres empreses del sector en iniciatives conjuntes, 

majoritàriament positives, fet que posa de manifest que es tracta d’un sector col·laborador.  

En aquest context, al voltant del 10% de les empreses consideren la situació del sector com a 

bona o molt bona. Gairebé un 40% la consideren dolenta, mentre que un 20% la consideren 

molt dolenta. La falta de finançament ja esmentat és considerat el principal fre del sector, a 

una distància significativa de qualsevol altre aspecte, com la dimensió del mercat o la legislació 

fiscal existent (34%). L’atracció de negocis/inversors privats (31%) o l’accés a finançament 

bancari (28%) es consideren els principals aspectes a potenciar per millorar la situació del 

sector.  

Les dades quantitatives recollides, així com la recerca qualitativa realitzada amb experts del 

sector, dibuixa un quadre DAFO del sector audiovisual català, que reflecteix com a debilitats 

una visió negativa generalitzada, agreujada per la manca de liquiditat i dificultats d’accés al 

finançament. El localisme del sector i la polarització industrial, amb una fragmentació del teixit 

en micropimes, configuren un sector en el que costa endegar projectes que sovint són 

intensius en capital.  

Com a fortaleses del sector es destaca la seva tradició i capacitat d’emprenedoria, així com de 

manera especialment significativa la creativitat i el nombrós talent, cada cop més present a 

produccions d’èxit fora del territori. La capacitat d’experimentació tècnica, de creació de nous 

formats i la contribució de les televisions públiques al finançament i potenciació del sector són 

altres aspectes forts del sector audiovisual català. 
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Entre les amenaces, preocupa especialment al sector la continuada davallada de les fonts 

habituals de finançament, així com la reducció del mercat local, en què l’augment de l’IVA està 

tenint un impacte negatiu. La fuga de talent és també un element especialment preocupant, 

donat que la creativitat és un dels punts forts del sector a Catalunya.  

Tot i aquest panorama, l’estudi detecta oportunitats en els canvis tecnològics, que obren la 

porta a nous formats de comunicació i models de negoci innovadors. Establir ponts de 

col·laboració entre les diferents agents del sector, així com amb altres àmbits com el TIC, 

utilitzant la Mobile World Capital com a agent dinamitzador del negoci de continguts digitals 

audiovisuals, esdevenen clau per desenvolupar el potencial del sector audiovisual català i la 

seva transversalitat a d’altres sector econòmics.  

En aquest context, l’estudi estableix dos eixos clau de futur sobre els que s’ha d’incidir: 

l’evolució de la concepció del propi sector, així com realitzar canvis en la creació dels 

productes audiovisuals. En aquest sentit, el sector audiovisual requereix un nou model 

d’organització i desenvolupament, que faciliti la seva reconversió en un sector digital, 

integrant l’audiovisual dins l’Hipersector TIC. Per tant, convé  establir una nova concepció del 

sector, que permeti millorar les polítiques de finançament orientades al sector privat, així com 

millorar la imatge del sector  i potenciar sinergies, entre altres línies d’actuació.  En aquest 

sentit, esdevé clau establir mesures que afavoreixin les sinergies, com la creació d’un clúster 

audiovisual o articular un pla d’acció global per aglutinar el sector i establir ponts de 

col·laboració amb el sector TIC.  

Pel que fa als canvis en la creació de productes audiovisuals, cal incorporar els nous hàbits de 

consum, establint noves línies de negoci i monetització del negoci audiovisual, entre d’altres 

accions. Al mateix temps, és imprescindible impulsar la internacionalització i la creació de 

productes globals. Convé, per tant, afavorir el talent (tant el propi amb projecció internacional 

com la captació de talent exterior) i establir els incentius fiscals adients orientats a la producció 

audiovisual internacional. La celebració periòdica de grans esdeveniments de referència per al 

sector i fomentar el coneixement dels mercats internacionals mitjançant l’accés de les pimes a 

fires i esdeveniments internacionals són altres aspectes rellevants que poden contribuir a 

potenciar el sector.  
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3. Classificació del sector 
 

Per tal d’establir el marc de l’activitat audiovisual, dins del context d’aquest estudi, s’ha seguit 

la LLEI 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, Article 3, segons la qual es considera obra 

audiovisual “la creació expressada per un conjunt de seqüències d’imatges en moviment que 

ofereix sensació de continuïtat, sonoritzada o no, gravada o fixada en qualsevol suport 

material i format, i destinada a l’explotació comercial en els diferents formats”. De manera 

complementària s’han seguit els criteris utilitzats per l’OCDE en la definició de continguts 

digitals, així com la classificació que realitza AMETIC de l’Hipersector TIC, per tal de dibuixar 

una classificació que permeti ampliar el terreny que abasta l’univers audiovisual. 

Per altra banda, les quantificacions habituals que es realitzen sobre el sector no tenen en 

compte la transversalitat creixent que tenen els continguts audiovisuals i en aquest cas s’ha fet 

un esforç especial per abastar un marc ampli de la producció i els serveis audiovisuals, tant en 

l’anàlisi de fonts secundàries com en la investigació de mercat realitzada.  

Per tant, i considerant aquests aspectes, la classificació que s’ha utilitzat en aquest estudi, tant 

per la recerca en fonts secundàries com en el disseny de la investigació de mercat, inclou 

activitats que formen part del model de negoci tradicional dels mitjans audiovisuals, com són: 

- Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió 

- Activitats de programació i emissió de televisió 

A més, s’hi han incorporat altres àmbits que desenvolupen també productes o serveis que 

poden ser considerats audiovisuals, entesos en un sentit ampli, considerant els subsectors 

esmentats inclosos  dins de l’àmbit de Continguts Digitals o de l’Hipersector TIC com per 

exemple: 

- Videojocs 

- Telecomunicacions 

- Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 

- Serveis d’informació 

- Publicitat 

Per altra banda, s’han incorporat a l’estudi altres subsectors d’interès en el que, considerant 

l’experiència aportada per l’ICEC, es considera que es desenvolupa part de l’activitat 

audiovisual, i sobre els que aquest estudi pretén fer un primer acostament, com són:  

- Comerç al detall d'enregistraments de música i vídeo en establiments especialitzats 

- Activitats de disseny especialitzat 

 

- Activitats de creació, artístiques i espectacles 

S’han analitzat així mateix altres àrees com l’enginyeria o l’arquitectura, per mirar de detectar 

en quina mesura empreses d’aquests segments destinen part de la seva activitat a l’àmbit 

audiovisual.  
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4. Investigació de mercat: el sector audiovisual a 

Catalunya 
 

Amb l’objectiu de recollir dades actualitzades de la situació del sector, i copsar de manera 

qualitativa la percepció de l’entorn audiovisual sobre els aspectes més rellevants que l’afecten, 

s’ha realitzat una investigació de mercat, en què han participat més de 340 empreses. Els 

sectors objecte d’estudi de la recerca han estat els definits en la classificació del sector. En 

aquest capítol s’ofereixen les dades més rellevants de la recerca. 

  

4.1 Radiografia de la mostra de l’estudi 
 

La major part de les empreses analitzades, un 60,8%, realitzen com a activitat primària tasques 

en l’edició i producció de continguts. Les activitats de postproducció i serveis concentren el 

26,2% de les empreses, seguida de la distribució i comercialització, amb un 15,4%.  

 

Distribució per subsectors segons activitat primària – Percentatge d’empreses 
 

 

Font: Penteo 

La producció de ficció i documentals, així com la postproducció d’imatge són les activitats a on 

hi ha una major concentració d’empreses. Destaca també el fet que gairebé una de cada cinc 

empreses realitza activitats dins l’àmbit de la publicitat, mentre que un 15% ho fa en 

esdeveniments. 

 

  

60,8%

26,2%

15,4%

EDICIÓ/PRODUCCIÓ DE 
CONTINGUTS

POSTPRODUCCIÓ I SERVEIS

DISTRIBUCIÓ/COMERCIALITZACIÓ
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Distribució per subsectors segons activitat primària – Detall – Percentatge d’empreses 
 

 

Font: Penteo 
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Pel que fa a l’activitat secundària, l’edició i producció de continguts ocupa també 

percentatge d’empreses, amb un 

manera més significativa com a 

els esdeveniments o els videoclips.

En qualsevol cas, estem davant d’un sector molt diversificat en les seves activitats, en el 

un 53% de les empreses del sector realitzen diverses activitats. 

La mostra assenyala que es tracta

empreses tenen més de 25 anys i les que existien abans de l’any 2000 sumen gairebé el 36%. 

Destaca en aquest sentit que més d’un

han nascut a llarg de la present crisi econòmica, 

dinàmic pel que fa a la creació d’empreses i amb molta empenta per afrontar la situació 

econòmica desfavorable. 

Les empreses mostren un nivell de concentració geogràfica molt important, 

província de Barcelona més del 90% de l’activitat. A 

part de les empreses es situen

l’Àrea Metropolitana –menys del 20% de les 

Ubicació de les companyies 
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Pel que fa a l’activitat secundària, l’edició i producció de continguts ocupa també 

amb un 39,8%. La publicitat és una de les activitats que es realit

manera més significativa com a secundària dins l’àmbit audiovisual, seguida dels documentals, 

esdeveniments o els videoclips. 

En qualsevol cas, estem davant d’un sector molt diversificat en les seves activitats, en el 

del sector realitzen diverses activitats.  

La mostra assenyala que es tracta d’un sector molt jove en què només un 12,9% de les 

empreses tenen més de 25 anys i les que existien abans de l’any 2000 sumen gairebé el 36%. 

Destaca en aquest sentit que més d’un terç de les empreses existents –un 35,7% exactament

han nascut a llarg de la present crisi econòmica, un fet que ens permet parlar d’un sector molt 

dinàmic pel que fa a la creació d’empreses i amb molta empenta per afrontar la situació 

 
Any de creació de l’empresa 

 

Les empreses mostren un nivell de concentració geogràfica molt important, 

província de Barcelona més del 90% de l’activitat. A més, dins d’aquesta província

situen a la ciutat de Barcelona, sent poques les que es troben fora de 

menys del 20% de les barcelonines-. 

 
Ubicació de les companyies – Seu central 

91,1%
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Pel que fa a l’activitat secundària, l’edició i producció de continguts ocupa també el major 

%. La publicitat és una de les activitats que es realitza de 

dins l’àmbit audiovisual, seguida dels documentals, 

En qualsevol cas, estem davant d’un sector molt diversificat en les seves activitats, en el qual 

només un 12,9% de les 

empreses tenen més de 25 anys i les que existien abans de l’any 2000 sumen gairebé el 36%. 

un 35,7% exactament- 

que ens permet parlar d’un sector molt 

dinàmic pel que fa a la creació d’empreses i amb molta empenta per afrontar la situació 

 

 

 

 

 

 

Font: Penteo 

Les empreses mostren un nivell de concentració geogràfica molt important, concentrant la 

província, la major 

a la ciutat de Barcelona, sent poques les que es troben fora de 

 

Font: Penteo 
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Són poques les empreses del sector que tenen seu fora de Catalun

pertanyen majoritàriament al subsector d’edició i programació de continguts, que aglutina el 

50% de les empreses del sector amb

pràcticament a parts iguals entre els dos subsector

El sector audiovisual, fortament regulat a Catalunya, Espanya, Europa i amb limitacions per a 

l’exportació a mercats com 

català. L’àmbit en què es desenvolupa l’activitat de les empreses del sector

es computa el conjunt del mercat de l’estat espanyol. Tot i així, un 13,4% de 

realitza fora del mercat estatal

 

Àmbit en el que desenvolupen principalment l’activitat

4.2 Creativitat i el talent

Les empreses enquestades valoren positivament tant la creativitat i el talent audiovisuals com 

la formació rebuda i la competència professional. Estem, en conseqüènc

valoració dels professionals audiovisuals catalans en tots els àmbits, essent la creativitat i el 

talent el factor més positivament destacat, seguits per la formació; àrea qu

la mostra valora a la baixa. 
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Són poques les empreses del sector que tenen seu fora de Catalunya –un 15,2%

pertanyen majoritàriament al subsector d’edició i programació de continguts, que aglutina el 

50% de les empreses del sector amb seu fora del territori. L’altra meitat es reparteix

s entre els dos subsectors restants, postproducció i comercialització.

Empreses amb seu fora de Catalunya 
 

El sector audiovisual, fortament regulat a Catalunya, Espanya, Europa i amb limitacions per a 

l’exportació a mercats com EUA, presenta una facturació important provinent del mercat 

es desenvolupa l’activitat de les empreses del sector assoleix  el 85% si 

es computa el conjunt del mercat de l’estat espanyol. Tot i així, un 13,4% de 

estatal.  

t en el que desenvolupen principalment l’activitat 

reativitat i el talent 
 

Les empreses enquestades valoren positivament tant la creativitat i el talent audiovisuals com 

la formació rebuda i la competència professional. Estem, en conseqüència, davant d’una bona 

valoració dels professionals audiovisuals catalans en tots els àmbits, essent la creativitat i el 

talent el factor més positivament destacat, seguits per la formació; àrea que un discret 1,7% de 
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un 15,2%- i aquestes 

pertanyen majoritàriament al subsector d’edició i programació de continguts, que aglutina el 

meitat es reparteix 

s restants, postproducció i comercialització. 
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El sector audiovisual, fortament regulat a Catalunya, Espanya, Europa i amb limitacions per a 

provinent del mercat 
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Valoració general de la creativitat, formació rebuda i competència professional – Personal creatiu, 
artístic i tècnic 
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La major part de la contractació del sector es realitza a Catalunya. En tots els trams, excepte en 

les empreses de més de 100 assalariats, més del 50% de la contractació es realitza a Catalunya. 

Destaca per altra banda que en les empreses de 50 treballadors o més augmenta de manera 

significativa la contractació a la resta d’Espanya, que suposa al voltant d’una de cada quatre 

contractacions.  

Les empreses de la mostra tenen una presència significativa de contractació a l’estranger, sent 

Europa el lloc més significatiu, però també amb presència de professionals dels EUA, 

Llatinoamèrica o altres zones geogràfiques.   

 
 

Contractació - Procedència dels professionals – Creativitat i talent 
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4.3 Serveis tècnics i auxiliars 
 

El sector es mostra gairebé unànime en la competència professional dels serveis tècnics i 

auxiliars. Aquesta competència, tant en termes de coneixements com en experiència, és 

valorada positivament per prop del 60% de les empreses. Tan sols un 4% de les empreses 

consideren aquesta competència inadequada. 

Les empreses enquestades valoren igualment la bona qualitat/preu dels serveis tècnics i 

auxiliars. Un 55% de les empreses considera que són competitius, un 35,7% que són “normals” 

en termes de qualitat/preu i un 10% de la mostra considera que no són prou competitius. 

La contractació del serveis tècnics i auxiliars es produeix majoritàriament a Catalunya, seguida 

en la major part dels casos per contractacions a la resta d’Espanya.  

Serveis tècnics i auxiliars – Contractació segons procedència 

 

Font: Penteo 

 

4.4 Infraestructures i serveis 
 

En l’ús d’infraestructures i serveis audiovisuals, l’oferta privada és la més utilitzada pel sector, 

encara que prop de dos terços de les empreses del sector han emprat alguna vegada les eines 

de promoció de Catalan Films o de Barcelona Catalunya Film Comission. 

Les empreses que no fan ús d’aquests serveis, indiquen en general que no ho fan per manca de 

necessitat, per desconeixement o per l’elevat preu d’aquestes infraestructures, sense 

esmentar si és per motiu de cost de l’equipament en sí o si és per sobre-cost que suposa l’ús 

d’algun servei o programa concret. 
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Ús de les infraestru

 

4.5 Evolució del negoci

Tot i que la crisi s’ha deixat sentir entre les empreses enquestades, un 22%  ha augmentat el 

nombre de clients i un 35,0% ha 

sofert una reducció de la cartera.

En el cas del 22% d’empreses que han guanyat clients, el

voltant d’un 20%,  tot i que 

aquest període. En el cas de

una reducció de fins al 30%, 
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Ús de les infraestructures i serveis per a la producció audiovisual
 

Evolució del negoci 
 

Tot i que la crisi s’ha deixat sentir entre les empreses enquestades, un 22%  ha augmentat el 

nombre de clients i un 35,0% ha aconseguit mantenir els que tenia, mentre qu

sofert una reducció de la cartera. 

En el cas del 22% d’empreses que han guanyat clients, el creixement més c

%,  tot i que un grup d’empreses ha vist creixements mol

En el cas del 43% d’empreses que n’han perdut, la major 

 també amb decreixements significatius en alguns grups
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la producció audiovisual 
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Pel que fa a la competitivitat, les empreses la 

consideren adequada o totalment adequada. Sols un 1,3% la consideren totalment inadequada.

Avaluació de la competitivitat dels productes i serveis

La innovació que realitzen les empreses audiovisual

51% de les empreses la consideren adequada.

Més d’un terç de les empreses realitza de manera regular i satisfactòria col·laboracions o 

associacions amb altres empreses del sector. Aquest fet és molt positiu, i 

la dada que les empreses que han trobat aquesta experiència insatisfactòria queda per sota 

del 10% del total del sector. Es tracta doncs, d’un sector 

aquesta té majoritàriament resultats positius.

 

Nivell d’associació o col·laboració regular

 

 

 

 

En termes generals, la inversió s’ha reduït en el període 2010

desenvolupament i producte (I+D) com en l’àrea d’inf

9,6%

36,8%
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Pel que fa a la competitivitat, les empreses la consideren bona, concretament un 62,2% la 

consideren adequada o totalment adequada. Sols un 1,3% la consideren totalment inadequada.

valuació de la competitivitat dels productes i serveis 
 

La innovació que realitzen les empreses audiovisuals rep una valoració força positiva, ja que un 

51% de les empreses la consideren adequada. 

Més d’un terç de les empreses realitza de manera regular i satisfactòria col·laboracions o 

associacions amb altres empreses del sector. Aquest fet és molt positiu, i es complementa amb 

que les empreses que han trobat aquesta experiència insatisfactòria queda per sota 

del 10% del total del sector. Es tracta doncs, d’un sector propens a la col·

aquesta té majoritàriament resultats positius. 

ivell d’associació o col·laboració regular amb altres empreses del sector en iniciatives conjuntes

En termes generals, la inversió s’ha reduït en el període 2010-2012 tant en l’àrea de 

desenvolupament i producte (I+D) com en l’àrea d’infraestructures. En el tall dels 6.000 als 
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consideren adequada o totalment adequada. Sols un 1,3% la consideren totalment inadequada. 
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30.000 euros, s’infereix una migració de la inversió des de l’I+D vers les infraestructures. Les 

empreses enquestades que van invertir de 30.000 a 99.999 en I+D, van passar del 13% el 2010 

al 17,4% el 2012. Un increment de 4,4 punts.  

Les que van invertir més de 100.000 euros van decréixer 6 punts, passant del 25% el 2010 al 19% 

el 2012. El tall d’inversió que més ha acusat la crisi, però, és l’I+D entre 6.000-29.999 euros, 

que perd 10 punts; passant del 30% d’empreses enquestades que van invertir aquesta xifra el 

2010 a un 19% el 2012. La “congelació” de la inversió per sota dels 1.000 euros creix 17 punts 

en el trienni, passant del 15,7% el 2010 al 28,9% el 2012. 

Inversió - Productes / Projectes 
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En  l’àrea d’inversió en infraestructures, i a diferència de l’àrea de projectes, el tall que més 

creix és el que va dels 6.000 als 29.999 euros, amb un increment de 10 punts;  passant d’un 

17,2% el 2010 a un  27,5% el 2012. La “congelació” de la inversió per sota dels 1.000 € també 

és redueix,  i passa d’un 43,4% de la mostra el 2010 a un 37,6% el 2012. S’infereix, com dèiem, 

una tendència a reforçar infraestructures o a invertir en infraestructures allò que es 

desinverteix en producte. 

Per sobre de 100.000€ la variació en la inversió és poc significativa, tot i decréixer un punt i 

passar del 9,1% el 2010 al 8,3% el 2012. 

Inversió – Infraestructures 
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En el trienni 2010-2012 els ingressos d’explotació de les empreses enquestades s’ha polaritzat. 

Creix el nombre d’empreses que han incrementat els ingressos fins a 100.000€ i també creix el 

tram de la mostra que ha incrementat els ingressos d’explotació en més d’1.000.000€, mentre 

que les empreses dels trams mitjos de la taula han vist reduïts els seus ingressos. El tram més 

afectat és el de les empreses amb uns ingressos d’explotació entre 100.000 i 249.000€, que ha 

sofert una davallada de 7 punts: del 20,6% el 2010 a un 13,4% el 2012. 

 
Evolució dels ingressos d’explotació 2010-2012 
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De manera significativa, el sector ha vist reduït el seu marge d’explotació en el darrer any, fet 

totalment coherent en el context de crisi que patim actualment. Un 48,5% de les empreses ha 

vist reduït el seu marge, en front el 23% que l’ha augmentat.  

Malgrat aquestes xifres, la perspectiva per 2013 és positiva: més d’un 42% de les empreses 

considera que podrà créixer. Aquest resultat s’ha d’avaluar amb certa mesura, ja que 

correspon a una percepció que tenen les empreses, i poden influir-hi factors subjectius. 

Destaca el fet que un 56,8% de les empreses que preveuen créixer el 2013 siguin empreses 

joves: el 29,5% són empreses fundades entre 2000 i 2007 i el 27,3% s’han fundat entre 2008 i 

2010. Les empreses fundades fa més de quinze anys representen un 25% del total. 

 

4.6 Situació financera 
 
 

Són menys d’un terç les empreses del sector que consideren que tenen una situació 

financera forta o molt forta. La falta de liquiditat és un dels principals problemes del sector i 

gairebé dues de cada tres empreses consideren la situació en aquest àmbit feble o molt 

feble. D’altra banda, un 42,2% de la mostra avalua la seva situació d’endeutament com a 

feble o molt feble i un 28% com a normal.  
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Avaluació de la situació financera 
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La recessió es deixa sentir especialment en la perspectiva de l’accés a finançament que té el 

sector. El gruix de les empreses audiovisuals considera que és feble o molt feble tant per a les 

“start ups” com per a les empreses més consolidades.  

Un 23,7% de les empreses enquestades assenyalen la crisi econòmica i creditícia com a una de 

les causes principals de la dificultat d’accedir a finançament, un 20,2% de les empreses 

considera que el motiu és la falta de confiança de les entitats financeres en el sector i un 18,2% 

de la mostra assenyala que falten polítiques d’accés al finançament per part de l’administració. 

Motius de la dificultat d’accedir a finançament 
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4.7 Internacionalització

Dos terços de les empreses audiovisuals no estan internacionalitzant els seus pr

serveis. Si bé un grup nombrós (35,5%) té intenció d’impulsar aquest procés, les empreses que 

no tenen intenció d’internacionalitzar suposen gairebé un 30%.

En el cas d’empreses que sí internacionalitzen, un 33% de la seva facturació prové de for

l’estat. 

Comptar amb professionals amb experiència és un factor clau per afavorir els processos 

d’internacionalització. Concretament, una de cada quatre companyies mencionen aquest 

aspecte. El tipus de producte és l’altre aspecte clau, mencionat per una de cada cinc 

companyies. 

Pel que fa als factors que dificulten, destaca el fet que els procediments burocràtics s

considerats el principal fre, per davant fins i tot d’altres aspectes com el clima econòmic a

de crisi. 

Elements que afavoreixen i dificulten la internacionalització
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Assessorament d'entitats sectorials i comercials (Cambra de comerç, etc)

Restriccions normatives (marc legal) que pesen sobre el producte

La V.O. per a les produccions audiovisuals
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Dos terços de les empreses audiovisuals no estan internacionalitzant els seus productes o 
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La Unió Europea és la zona on un nombre major d’empreses audiovisuals, un 44%, ha emprès 

iniciatives d’internacionalització. Altres zones a on

o Nord Amèrica, tot i que a força distància.

Zones geogràfiques en les que has internacionalitzat

Les perspectives d’internacionalització futura, en canvi, mostren un panorama diferent, amb 

un creixement de l’interès per 

detriment d’Europa. 

En quant al potencial, Amèrica Llatina

catalanes, segurament degut a temes de proximitat idiomàtica i cult

la percepció de les oportunitats a Àsia, mencionada per una de cada cinc empreses.

 

4.8 Avaluació general del sector

Més de la meitat de les empreses enquestades percep la situació com a dolenta o molt dolenta. 

Destaca un 10%, però, que considera la situació bona o molt bona.
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Un 65,1% de les empreses assenyala la falta de finançament com el principal obstacle pel 

creixement del sector, un 34,4% hi afegeix la dimensió del mercat, o altres factors com  la 

legislació fiscal (33,9%) i la falta d’internacionalització (28%). 

Frens al sector audiovisual 
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Per millorar la situació, el sector indica que els aspectes que s’han de potenciar principalment 

són – per aquest ordre –  l’atracció d’inversors, l’obertura de finançament,  l’accés al mercat 

internacional i els canvis en la normativa legal. 

Aspectes a potenciar per millorar la situació del sector 
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5. El sector audiovisual a Catalunya. Cine vídeo i 

televisió 

 
Les xifres per al sector audiovisual disponibles en font secundària oficial, com INE o IDESCAT, 

es centren fonamentalment en els àmbits de cine, vídeo i televisió. En aquest capítol 

s’analitzen detalladament aquestes àrees, realitzant també una aproximació a aquelles àrees 

que l’estudi considera d’interès per analitzar de manera global l’àmbit audiovisual, i que han 

quedat detallades en el capítol referent  a la classificació del sector.  

5.1 Empreses audiovisuals, volum de negoci i ocupació a 

Catalunya: cinema i televisió 
 

El sector audiovisual, concretament les empreses de televisió i cinema, ha vist una lleugera 

contracció en el nombre total d’empreses a Catalunya en el període 2008-2012. Aquesta 

reducció ha afectat d’una manera més clara a les empreses dedicades a programació i emissió 

de televisió, tot i que les diferències no són excessivament significatives. Mentre que les 

empreses centrades en televisió s’han reduït un 6%, aquelles centrades en activitats 

cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió ho han fet un 4%. Aquesta evolució 

negativa és plenament conseqüent amb la situació de crisi econòmica. 

Empreses audiovisuals a Catalunya – 2008-2012 
 

 

Font: DIRCE 

 

Si analitzem el nombre d’empreses amb un o més treballadors s’observa una notable 

contracció del sector, amb una reducció d’empreses d’aquest volum propera al 17%. Aquí 

constitueix una dada positiva el nombre d’empreses dedicades a activitats de programació i 

emissió de televisió, amb un creixement del nombre d’empreses al voltant del 4%, mentre les 

dedicades a activitats cinematogràfiques, vídeo i programes de televisió han caigut de l’ordre 

del 19% en el període 2008-2012. El sector ha vist així desaparèixer bona part del seu teixit 

industrial, fet que suposa una pèrdua de múscul pel sector. 
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Empreses audiovisuals a Catalunya amb un o més assalariats  – 2008-2012 

 

 

Font: DIRCE 

Més productores que emissores. Les empreses del sector audiovisual amb seu a Catalunya 

representen prop del 21% del total del Estat espanyol, estant més representades les empreses 

dedicades a activitats cinematogràfiques, vídeo i televisió –prop del 22% del total estatal- que 

no pas les de programació i emissió de televisió -14,3% del total estatal-. 

Tot i que en l’anàlisi del volum de negoci no queda encara recollida la darrera fase de la crisi 

econòmica, permet aportar una idea de la situació del sector.  El volum de negoci total del 

sector ha passat de 1.778 milions d’euros l’any 2008 a 1.698 milions d’euros el 2010.  

 
Evolució del volum de negoci: cine i TV – 2008-2010 (en milions d’euros) 
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La major part del volum de negoci audiovisual es concentra en la postproducció (31%) i en la 

producció (22,7%). Pel que fa a la distribució suposa el 16,7%, mentre que la programació i 

emissió televisiva ocupa el 12,8% i l’exhibició cinematogràfica queda per sota el 10% del volum 

total de negoci del sector.  
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Distribució del volum de negoci audiovisual – 2010 

 

Font: IDESCAT 

El sector audiovisual oferia llocs de treball a més d’11.500 persones l’any 2008. El 2010, però, 

aquesta xifra s’ha reduït a gairebé 10.200, el que significa una caiguda en l’ocupació del 12%, 

segons les dades recollides per IDESCAT.  

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), realitzada periòdicament per l’INE, i 

publicades dins el marc de la Ponència per a la diagnosi i el replantejament en els 

ensenyaments de “Comunicació Audiovisual”, realitzat per la Universitat Pompeu Fabra, 

reflecteixen que la tendència continua sent de destrucció de l’ocupació. 

 
Evolució de la ocupació: cine i TV, 2008-2010 
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5.2 Nombre d’empreses audiovisuals a Catalunya: altres 

subsectors  
 

Els continguts digitals són un àmbit de gran creixement, molt vinculat a la producció 

audiovisual, donada la convergència multimèdia i multiplataforma que s’està produint. En 

aquest sentit, les perspectives per al sector es presenten positives, doncs cal tenir en compte 

que el subsector dels continguts digitals, dins el qual s’engloba l’Audiovisual, és l’àmbit amb 

una caiguda més reduïda a tot l’Hipersector TIC a Espanya, segons les dades d’AMETIC de 2011.  

Empreses de continguts digitals vinculades a l’audiovisual a Catalunya, 2011 
 

 

Font: AMETIC, 2012 

Per altra banda, per tal d’abastar el conjunt del sector audiovisual d’una manera més global, 

s’han estudiat altres subsectors, alguns d’ells no vinculats de manera directa amb l’audiovisual, 

per mirar de determinar el pes que tenen les activitats audiovisuals dins d’aquests sectors. 

Aquesta anàlisi posa de manifest l’elevada presència d’activitats audiovisuals dins aquestes 

àrees. 

Un acostament preliminar ofereix una visió transversal dels productes i serveis audiovisuals 

dins de tot el teixit econòmic i productiu. Els avenços tecnològics, els nous formats, i la 

versatilitat de moltes empreses han transformat l’audiovisual en un segment que de manera 

creixent es va fent permeable a d’altres sectors.  

En aquest sentit, l’anàlisi ha detectat al voltant d’un miler d’empreses d’altres sectors que 

realitzen activitats audiovisuals d’alguna mena a Catalunya.   

Percentatge d’empreses d’altres sectors que realitzen activitats audiovisuals 
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Per altra banda, i per mirar de detallar aquesta informació, mitjançant la col·laboració del 

Cercle Tecnològic de Catalunya (Ctecno), s’ha analitzat amb major profunditat el sector TIC. 

Mitjançant l’enquesta anual que CTecno realitza al sector, s’ha confirmat que un 7,9% de les 

empreses del sector tecnològic realitzen activitats audiovisuals. Així mateix, s’ha quantificat 

aquesta activitat, i els resultats de la investigació de mercat realitzada al sector TIC mostren 

que les activitats audiovisuals suposen de mitjana un 9,3% de la facturació per a aquestes 

empreses.  

6. DAFO del sector audiovisual català 
 

Per tal d’avaluar els avantatges competitius del sector audiovisual i conèixer més a fons les 

fortaleses i debilitats s’ha elaborat un DAFO, utilitzant tant la informació procedent de la 

recerca quantitativa com de les entrevistes, focus groups i sessions de treball realitzades amb 

professionals i experts del sector. 

DEBILITATS FORTALESES 

1. Situació de desconcert  

2. Falta de liquiditat 

3. Dificultat d’accés al finançament 

4. Sector molt local 

5. Polarització industrial 

6. Sector poc cohesionat, fortament regulat en 
l’explotació tradicional 

7. Disminució dels ajuts públics 

8. Ineficiència en la utilització de les 
infraestructures 

9. Poca confiança en el talent jove 

10. Traves per realitzar rodatges 

1. Sector potent, amb emprenedoria 

2. Situació d’endeutament de les empreses 

3. Creativitat i talent 

4. Capacitat d’experimentació i innovació, 
experiència internacional 

5. Sector proactiu a la col·laboració 

6. Concentració geogràfica  

7. Sector dinàmic, amb creixent presència en 
produccions d’èxit arreu 

8. Preus competitius dels serveis privats 

9. Contribució de les televisions públiques a la 

fortalesa del sector 

10. Potencial de Catalunya com a escenari per 
rodatges 

AMENACES OPORTUNITATS 

1. Contínua desaparició de les fonts 
tradicionals de finançament 

2. Falta d’un marc estable i reconegut per tot el 
sector 

3. Impacte de l’augment del IVA 

4. Dificultat d’adaptació al nou entorn de treball 

5. Reducció del mercat local d’explotació tradicional 

6.  Procediments burocràtics per a la 
internacionalització 

7. Rol dominant de les operadores de 
telecomunicacions 

8. Infraestructures de xarxes no suficientment 
competitives. 

9. Deslocalització i fuga de talent. 

10. Pèrdua d’atractiu per a la formació de nous 
professionals 

1. Incentiu al patrocini, coproducció, crowdfunding, 
codesenvolupament entre empreses privades 

2. Potencial de les noves pantalles i els 
nous models de negoci 

3. Potencial emergent de sectors com l’animació i el 
videojoc 

4. Reordenació sectorial 

5. Sinergies empresarials dins del sector audiovisual 

6. Col·laboració entre els diferents agents i 

operadors públics i privats 

7. Cerca d’aliances amb les operadores de 

telecomunicacions 

8. Aprofitament del talent d’altres sectors 

9. Atracció internacional de la marca BCN  

10. Mobile World Capital com agent dinamitzador 
del negoci de continguts digitals audiovisuals 
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6.1 Debilitats 
 

1. Situació de desconcert. La crisi econòmica i el canvi d’hàbits de consum han abocat el 

sector a un canvi de model. La dificultat d’accés al finançament, la baixada d’ingressos i 

canvis en les regles de joc l’han deixat en una situació de desconcert. La sensació és de 

cert desànim: només l’1,9% dels enquestats perceben la situació com a molt bona, segons 

dades del la recerca de mercat 

2. Falta de liquiditat. La major part d’empreses del sector travessa dificultats financeres. 

Com a conseqüència d’això es detecta el tancament de companyies, especialment petites. 

La falta de liquiditat és una de les principals preocupacions per a les empreses del sector.  

3. Dificultat d’accés al finançament. El sector té greus dificultats per accedir al finançament, 

tant per a “start ups” com per a projectes d’empreses consolidades. 

4. Sector molt local. La majoria d’empreses audiovisuals no estan internacionalitzant els 

seus productes o serveis. Es detecta un gruix important d’empreses que no tenen 

l’experiència ni el finançament per emprendre iniciatives que contribueixin a l’expansió i 

diversificació del seu marc d’acció.  

5. Polarització industrial. És un sector amb molta diversificació d’activitats, amb una 

preponderància d’empreses petites i mitjanes i amb poques empreses grans, en 

competència en el mateix mercat local. 

6. Sector poc cohesionat, fortament regulat en l’explotació tradicional. El sector transmet 

una visió fragmentada de la realitat audiovisual, amb poca cohesió entre els diferents 

subsectors que conformen la cadena de valor (producció, distribució, exhibició, etc.). La 

comercialització i explotació de l’activitat en canals tradicionals està sotmesa a forts 

controls i regulacions específiques. 

7. Disminució dels ajuts públics. Durant anys el sector ha rebut el suport constant de 

l’Administració i, en alguns casos, s’ha desenvolupat una excessiva vinculació a aquesta 

per endegar nous projectes. La viabilitat d’alguns projectes es fa difícil en temps de crisi 

sense aquest suport. 

8. Ineficiència en la utilització de les infraestructures. Manca d’optimització de les 

infraestructures existents. La diversitat de televisions (estatal, autonòmica, locals) i la 

multiplicitat d’infraestructures audiovisuals presenten ineficiències en la utilització de 

recursos de les infraestructures. 

9. Poca confiança en el talent jove. El talent, reconegut de manera internacional, no sempre 

troba a casa el reconeixement que mereix. Els joves tenen dificultats per accedir a llocs de 

responsabilitat d’empreses i institucions vinculades amb l’audiovisual i no ocupen un espai 

de rellevància en la presa de decisions. 

10. Traves per realitzar rodatges. El sector considera que hi ha massa dificultats per 

desenvolupar rodatges a casa nostra. 

 

6.2 Fortaleses 
 

1. Sector potent, amb emprenedoria i amb una llarga tradició. El sector audiovisual català 

està consolidat i compta amb una llarga trajectòria, experiència, bagatge, i emprenedoria 

2. Situació d’endeutament de les empreses. Gairebé el 60% de les empreses incloses en la 
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investigació de mercat valoren positivament la seva situació respecte a l’endeutament: 

consideren que és normal (28%) i forta o molt forta (29,8%).  

3. Creativitat i talent. Al sector hi ha consens sobre la qualitat de la creativitat i del talent 

audiovisual del territori, així com la bona tasca realitzada per les institucions formatives. 

4. Capacitat d’experimentació i innovació, experiència internacional. El sector ha estat 

capaç de generar noves produccions, experimentant amb noves tècniques i formats. És 

una mostra de la seva capacitat innovadora i creativa ara estesa als nous hàbits de 

consum, amb un ús intensiu de la tecnologia. A més, un terç de les empreses, segons 

l’estudi, estan internacionalitzant els seus productes o serveis. Comptar amb professionals 

amb experiència és el factor més valorat per afavorir els processos d’internacionalització, 

així com el tipus de producte o servei ofert. 

5. Sector proactiu a la col·laboració. La major part dels projectes audiovisuals són el resultat 

de col·laboracions entre empreses del sector o d’acords de coproducció empresarial. No 

arriba al 10 % de les empreses que consideren aquesta experiència insatisfactòria 

6. Concentració geogràfica. La majoria de les empreses del sector estan ubicades a la 

província de Barcelona (90%) i  especialment a Barcelona ciutat. Són poques les  empreses 

amb seu fora de Catalunya, i pertanyen majoritàriament al subsector d’edició i producció 

de continguts   

7. Sector dinàmic, amb creixent presència de professionals catalans a produccions d’èxit 

arreu. El sector ha estat capaç d’adaptar-se a diferents canvis al llarg de la seva existència. 

Per aquest motiu, tot i la seva situació delicada, aspectes com el talent existent aporten 

una nota positiva i de confiança en la capacitat de regeneració. La vàlua dels professionals 

catalans és àmpliament reconeguda i la seva presència a produccions que han obtingut 

premis i reconeixement és molt significativa, fins i tot a nivell internacional. 

8. Preus competitius dels serveis privats. Quasi de manera unànime, el sector valora molt 

positivament la competència professional dels serveis tècnics i auxiliars relacionats amb el 

sector audiovisual, així com el seu nivell de competitivitat. 

9. Contribució de les televisions públiques a la fortalesa del sector. És reconeguda 

l’aportació de les televisions públiques en la producció audiovisual catalana. En aquest 

sentit, destaquen les obres de ficció, documental i animació. Aquesta funció de tracció i la 

seva aposta per la innovació tecnològica contribueixen a enfortir el sector. 

10. Potencial de Catalunya com a escenari per rodatges. La llum, el sol o la bona climatologia 

durant bona part de l’any, així com la diversitat d’escenaris propers geogràficament fan 

del territori un lloc excel·lent per realitzar-hi rodatges, tant en l’àmbit urbà com rural. 

 

6.3 Amenaces 
 

1. Contínua desaparició de les fonts tradicionals de finançament. L’accés al finançament 

públic o privat no ofereix bones perspectives a curt termini, alhora que una part del sector 

observa amb preocupació la contínua reducció d’ingressos (ja sigui per publicitat, consums 

o subvencions). 

2. Falta d’un marc estable de confiança i reconegut per tot el sector. La manca d’un marc 

estable i reconegut per tots els actors contribueix al desconcert i frena l’establiment 

d’estratègies i la presa de decisions. 
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3. Impacte de l’augment del IVA. L’augment del IVA ha afectat de manera negativa al sector, 

reduint el consum de determinats productes audiovisuals. 

4. Dificultat d’adaptació al nou entorn de treball. El sector pateix de cert desconcert per 

buscar noves fórmules de finançament o nous models de negoci, que cal reconduir amb 

agilitat. 

5. Reducció del mercat local d’explotació tradicional. El mercat local dels productes 

audiovisuals, tant de cinema com de televisió, s’ha vist reduït, tant per les reduccions 

pressupostàries de les televisions públiques com per les menors afluències als cinemes. 

6. Procediments burocràtics per la internacionalització. La complexitat dels procediments 

burocràtics per exportar a determinats indrets és el principal fre a la internacionalització, 

segons els resultats de l’enquesta al sector. 

7. Rol dominant de les operadores de telecomunicacions. L’increment de tràfic en 

continguts reporta grans beneficis a les operadores, sense que s’hagi resolt de manera 

satisfactòria el seu retorn cap al sector audiovisual o dels continguts digitals 

8. Infraestructures de xarxes no suficientment competitives. Les infraestructures de xarxa si 

bé poden ser adequades per una part del sector, també es considera de manera general 

que no són prou competitives, amb una relació qualitat preu negativa. 

9. Deslocalització i fuga de talent. La situació delicada que pateix el sector audiovisual pot 

motivar la venda d’empreses catalanes a companyies de fora, bé de la resta de l’estat o 

estrangeres. Alhora, existeix un risc que els excel·lents professionals catalans puguin 

buscar a fora el que ara mateix és difícil de trobar aquí. 

10. Pèrdua d’atractiu per a la formació de nous professionals. La precarització del mercat 

laboral i la falta de sortides professionals solvents incideixen negativament en el nombre 

d’estudiants que trien l’audiovisual com a formació superior. 

 

6.4 Oportunitats 
 

1. Incentiu al patrocini, coproducció, crowdfunding, codesenvolupament entre empreses 

privades. Es valora positivament  l’impuls a formes de col·laboració empresarial per 

projectes. 

2. Potencial de les noves pantalles i els nous models de negoci. El sector entén el potencial 

de creixement dels nous formats audiovisuals, així com la capacitat de generar continguts 

amb concepció multiplataforma que obrin nous models de negoci. 

3. Potencial emergent de sectors com l’animació o el videojoc. El sector compta amb àrees 

emergents, com l’animació o els videojocs, que aporten experiències enriquidores i amb 

potencial de creixement. 

4. Reordenació sectorial. Els darrers anys han nascut empreses joves i amb alta capacitat 

d’adaptació que mostren molta empenta i creativitat, claus per fer evolucionar el sector. 

5. Sinergies empresarials dins del sector audiovisual. Iniciatives conjuntes del sector, com el 

clúster o altres formes de col·laboració empresarial, poden afavorir la competitivitat i 

obrir noves oportunitats de negoci al sector audiovisual 

6. Col·laboració entre els diferents agents i operadors públics i privats. L’augment de la 

col·laboració dels diferents actors, tant públics com privats, relacionats amb el sector 

audiovisual presenta oportunitats per al desenvolupament de nous models de negoci. 
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7. Cerca d’aliances amb les operadores de telecomunicacions. La convergència tecnològica i 

la comercialització dels productes audiovisuals en altres plataformes permet explorar vies 

d’acord amb les operadores de telecomunicacions. 

8. Aprofitament del talent d’altres sectors. Catalunya compta amb un sector editorial 

potent i de llarga tradició, la convergència del qual amb el sector tecnològic i l’audiovisual 

permet oportunitats que convé explorar. 

9. Atracció internacional de la marca BCN. Barcelona és un pol d’atracció pel talent 

internacional i l’establiment d’empreses i projectes. La marca Barcelona té gran visibilitat 

arreu del món i s’associa amb aspectes positius com la creativitat i la innovació. 

10. Mobile World Capital com agent dinamitzador del negoci de continguts digitals 

audiovisuals. El Mobile World Congres pot contribuir al desenvolupament del negoci de 

continguts pel sector de la mobilitat, utilitzant aquest aparador internacional i la 

capitalitat de Barcelona com a referent per al sector, plataforma per a la visibilització de 

productes i l’establiment de xarxes amb empreses internacionals. 

 

6.5 Recomanacions – Eixos clau de futur 
 

El sector audiovisual es troba a l’actualitat en procés de transformació. Per tal de contribuir 

al seu desenvolupament futur, aquest estudi considera adient concloure la seva tasca amb 

un seguit de recomanacions que puguin ajudar a configurar els eixos d’actuació claus per al 

futur. 

En aquest sentit, s’han definit dos eixos clau: l’evolució de la concepció del sector i de la 

creació de productes audiovisuals. 
 

6.5.1 Els canvis del sector 
 

a. NOVA CONCEPCIÓ DEL SECTOR 
 

El sector audiovisual requereix una nova estructura organitzativa i la definició d’un nou 
model de desenvolupament basat en la integració de l’audiovisual en l’Hipersector TIC o 

digital. La riquesa de la flexibilitat de les petites empreses ha de guanyar el volum 

necessari que els permeti fer front a la competència d’un entorn globalitzat, mitjançant: 

• Polítiques de finançament orientades al sector privat. Regeneració del 

crèdit. Millora de la imatge de sector. Per tal de facilitar l’accés del 

sector al finançament privat, és imprescindible millorar la imatge de 

l’audiovisual. Establir un marc de bones pràctiques avalat per 

institucions i agents del sector permetria vehicular de manera més 

adient el tracte amb els agents financers. 

• Talent i indústria sumen. La col·laboració entre elements creatius i una 
estructura industrial com a motor de projectes facilitaria una major 

professionalització del sector i el foment de projectes escalables, creant 
una base sòlida per a la experimentació i la innovació amb criteris 
industrials i d’eficiència. 
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• Potenciació de sinergies amb l’excel·lència empresarial. Els 

professionals audiovisuals catalans reben valoracions molt positives i 
destaca de manera especial la seva creativitat i talent. Cal potenciar 

sinergies amb empreses, grups i docents en l’àmbit de la gestió i els 

coneixements de negoci.  És un repte a assolir l’augment de 

l’excel·lència en la direcció empresarial de projectes i en el 

desenvolupament de plans de negoci que combinin l’ambició i l’elevat 

talent creatiu existent amb la professionalització de l’execució. 

• Potenciar la formació en àrees amb bones perspectives de 

desenvolupament. Seguint les recomanacions establertes per Ponència 

per a la diagnosi i el replantejament en els ensenyaments de 

“Comunicació Audiovisual”, es considera prioritari millorar la formació 

en àmbits com l’animació digital, els videojocs, documentals 

interactius, aplicacions per a tauletes i mòbils, disseny de pàgines web, 
estratègies de creació i difusió de productes en les xarxes socials i el 

guionatge i creativitat per a productes infantils. Es recomana coordinar 

aquestes accions formatives amb esdeveniments de referència que es 

desenvolupen a Barcelona, nodrint als nous professionals amb 

plataformes de visibilitat de relleu internacional, com per exemple, el 

Mobile World Congress. 

• Paper de les televisions públiques. Garantir el finançament i 

l’estabilitat pressupostària de les televisions públiques és clau com a 

estratègia de suport a la consolidació del teixit empresarial existent. 

• Reordenació del marc del suport públic a l’audiovisual. Transformar 

una part de les línies actuals en incentius fiscals. Finançament bancari 

públic, orientat a pimes i projectes viables. Sense oblidar 
l’experimentació i la innovació, i per tant, el foment de la creativitat, el 
talent i els nous valors, convé focalitzar una part dels esforços públics 

en la consolidació d’un teixit industrial suficientment robust i en 

iniciatives que facilitin el retorn de les inversions.  
 

b. AFAVORIR SINERGIES 
 

La col·laboració entre tots els agents implicats en el sector esdevé clau per a la creació 

de sinergies que optimitzin els recursos en un moment de clara escassetat econòmica. En 
aquest sentit, convindria dibuixar les mesures adients que permetessin afavorir les 

sinergies: 

• Creació d’un clúster audiovisual. Facilitar les sinergies i la creació 

d’economies d’escala dins el sector, dotant a la indústria d’un entorn 

físic i virtual en què cohesionar la seva activitat. Un dels objectius 

fonamentals del clúster hauria de ser fomentar una col·laboració 

orientada a la competitivitat conjunta dels diferents agents industrials 

que composen l’hipersector digital.  

• Pla d’acció global que aglutini tot el sector en la creació de sinergies, 

més enllà del paper del clúster, liderat per la indústria, i incloent altres 

agents de l’hipersector digital, com els centres de recerca i innovació 
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en mitjans de comunicació, les universitats i altres centres formatius 

de referència per al sector, entitats de promoció i acompanyament 

empresarial, institucions de suport a la internacionalització, o altres 

entitats que realitzen esdeveniments per a la divulgació i el 

networking. Aquesta acció conjunta és clau per fer evolucionar el 

sector cap a la creació d’un nou pol industrial del sud europeu de 

referència internacional. 

• Augmentar la col·laboració entre el sector audiovisual i el tecnològic, 

establint ponts bidireccionals en benefici de tots dos sectors.  

 
 

6.5.2 Els canvis en la creació de productes audiovisuals 
 

a. INCORPORACIÓ DELS NOUS CONSUMS 
 

La tecnologia ha esdevingut un element clau per al desenvolupament i comercialització 

dels continguts audiovisuals. El sector ha de treure’n profit per rendibilitzar les 

possibilitats de nous consums que ofereix la multiplicitat de plataformes de distribució de 

l’audiovisual i ha de treballar de forma transversal amb els instruments idonis, com un 

think tank, per a la integració, la investigació i la inversió en l’hipersector digital a partir 

dels següents eixos:  

• Creació i definició imatge de marca per al conjunt del sector. 
• Noves línies de negoci i monetització de tot el negoci audiovisual. 

Consolidar el creixement de les empreses seguint les tendències de 

consum que ja es comencen a percebre. En aquest sentit, convindria 

incloure mesures de protecció de la propietat intel·lectual i creativa en 

els nous entorns digitals. 

• Segments emergents del sector audiovisual estan tenint un millor 

comportament en l’exploració de noves vies de negoci i l’acostament a 

mercats internacionals. Utilitzar aquests segments com a referència de 

models que funcionen, dins el propi sector, pot ajudar a obrir la 

perspectiva del sector en front a noves oportunitats. 

• Disseny de producte / continguts amb visió internacional. L’atenció a 

les especificitats culturals del mercat local no està renyida amb una 
perspectiva global que pugui dotar als productes d’un recorregut d’èxit 

fora del nostre territori. Aquest acostament de convivència entre el 
respecte als aspectes locals i la perspectiva internacional és 

imprescindible per donar solidesa als productes audiovisuals futurs. 

• Desenvolupament de plataformes d’explotació i securització de 

continguts. 
 

b. IMPULS DELS PRODUCTES GLOBALS - INTERNACIONALITZACIÓ 
 

La cerca de nous models de negoci inclou també la cerca de nous mercats. Per tal de poder 

accedir a aquests, es fan necessàries accions en l’àmbit de la creació de productes, la 

potenciació del talent i l’establiment d’incentius a la internacionalització. En aquest sentit, 

convindria: 
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• Afavorir el talent intern amb projecció internacional. Fomentar la 

formació a l’exterior, així com la col·laboració dels professionals 
audiovisuals amb la realització de productes internacionals. 

• Facilitar els tràmits per l’atracció de talent. Simplificar els tràmits 

necessaris per poder atreure talent qualificat d’una manera àgil i 

eficient, evitant processos burocràtics que endarrereixen inútilment el 

procés o que fins i tot puguin arribar a frustrar-lo. 

• Versions originals. Potenciar la utilització d’altres idiomes en part del 

procés de producció, contribuiria a dotar als projectes de major 

visibilitat internacional, i faria més senzilla la seva internacionalització. 

És recomanable que tots els projectes produeixin elements que 

permetin la seva internacionalització, com per exemple, capítols de 

mostra en altres idiomes.  

• Establir incentius fiscals especialment orientats a la producció  
audiovisual internacional, que facilitin tant la sortida a mercats 

exteriors d’empreses catalanes com l’aterratge de companyies de fora 

que puguin establir projectes coparticipats amb empreses locals. 

• Vinculació d’ajuts a la internacionalització. Impulsar de manera activa 

la internacionalització del sector mitjançant la vinculació de 

determinades línies d’ajuts a aquelles companyies que focalitzin una 

part del seu esforç en el treball i la comercialització internacional. 

Impulsar la creació d’UTE’s o altres fórmules d’associació que 

contribueixin a consolidar productes internacionals. 

• Incentivar l’accés de les pimes a fires i esdeveniments internacionals. 

Facilitar el desenvolupament d’aliances i la cerca de projectes amb 

companyies d’altres zones. En aquest sentit, ha d’esdevenir estratègic 

fomentar el coneixement dels mercats internacionals i els seus agents. 

• Establir la celebració periòdica de grans esdeveniments de referència 

per al sector, tant fires com festivals, que permetin posicionar 

globalment el producte audiovisual realitzat a Catalunya, alhora que 

funcionin com a elements tractors per a l’atracció de talent i projectes 

de l’exterior. 
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7. Annex - Metodologia  
 

En aquest apartat s’indiquen els principals aspectes de la metodologia emprada. Els detalls de 

la metodologia. Es poden consultar a la versió completa. Per una banda, durant els mesos de 

febrer i març de 2013, s’han dut a terme 14 entrevistes a diferents empreses i entitats, amb 

líders d’opinió seleccionats, d’una durada aproximada d’una hora i mitja cadascuna. La relació 

de participants en les entrevistes és la següent (per ordre alfabètic): 

• Adolfo Blanco, Conseller Delegat, A Contracorriente 

• Anna Cler, Cap de Comunicació, TVE de Catalunya 

• Ana María Bordas, Directora, RTVE  a Catalunya 

• Antoni Massanell, Director General, La Caixa 

• Camilo Tarrazón, President, Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya 

• Carlos Fernández, Conseller Delegat, Filmax 

• Eugeni Sallent, Director, TVC 

• Ginés Alarcón, Managing Director, Mobile World Capital Barcelona 

• Jaume Ferrús, Director, Mediapro 

• Joan Antoni González, Secretari General, PROA 

• Marta Sayós, Coordinadora, ICF 

• Nuria Trepat, Cap d’Anàlisi, ICF 

• Pere Aumedes, Gerent, Circuit Urgellenc 

• Sergi Reitg, Managing Director, Imira Entertainment 

• Tatxo Benet, President, Mediapro 

• Teresa Enrich, Directora, ICEC 

Per a aquest estudi, s’han realitzat 2 focus groups al llarg de març de 2013, amb un total de 

14 participants, que es van desenvolupar a la seu de PROA: condicions d’entorn i 

creixement. La relació de participants és la següent (per ordre alfabètic): 

• Àngel Sala, Director, Festival de Sitges 

• Gerard Fernández, General Manager, Digital Chocolate 

• Isabel Sánchez, Directora Regional Zona Este, Triodos Bank 

• Joan Sala, Co-fundador, Verkami 

• Josep Escolà, President/Conseller Delegat, Savor 

• Juan Carlos Tous, Fundador y CEO, Filmin 

• Mª Rosa Fusté, Directora , Apuntolapospo 

• Manuel Monzón, Productor Executiu, Monzón Films 

• Pedro Balañá, President, Grup Balañá 

• Ramon Martos,  Managing Director, Deluxe 

• Susanna Jiménez, Cap de Coproduccions i Ficció, TVC 

• Tono Folguera, Executive Producer, Lastor Media 

• Xavier Carrillo, CEO, Digital Legends 

• Xavier Parache, Soci, Gate Media, Representant a Espanya i Latam de Coficine Nataxis 

Un cop obtinguts els resultats preliminars de l’estudi, tant pel que fa a la part qualitativa 
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com quantitativa, s’ha organitzat una sessió de treball en el marc de l’escola de negocis 

IESE. En aquesta sessió els participants han pogut  contrastar les dades obtingudes, així 

com realitzar aportacions per enriquir el resultat final de l’estudi. Les persones participants 

en aquesta sessió, que va ser moderada per experts del IESE,  van estar, per ordre alfabètic:  

• Anna Aguirre, Directora de Gabinet, Foment del Treball 

• Antoni Peman, Conseller Consell de Govern, CCMA 

• Esther Cases, Directora de Comunicació i Relacions Institucionals, PROA 

• Ginés Alarcón, Managing Director, Mobile World Capital Barcelona 

• Jacint Soler, Responsable d'Economia, PIMEC 

• Javier Zamora, col·laborador, IESE Business School 

• Jordi Jiménez, Gerent, Cercle Economia 

• Jordi Williams Carnes, President, CTecno 

• Josep Valor, Professor, IESE Business School 

• Josep Vilar, Conseller Consell de Govern, CCMA 

• Mireia Sanahuja, Cap d'Avaluació i Sistemes d'Informació, ICEC 

• Teresa Enrich, Directora, ICEC 

• Xavier Carbonell, Director Gerent, Cambra de Comerç 

• Xavier Guitart, Conseller Secretari Consell de Govern, CCMA 

• Ximo Blasco, Relacions Institucionals, CCMA 

Pel que fa a la investigació quantitativa, es va desenvolupar mitjançant qüestionaris 
autaplicats. A través d’una carta d’invitació, enviada via correu electrònic, es va contactar amb 
les empreses audiovisuals de la mostra, que posteriorment van accedir al qüestionari a través 
de la web durant els mesos de febrer - març de 2013. 

Fitxa tècnica de la investigació de mercat: 

• Data de llançament: 29 de Febrer 

• Univers estimat: 2.000 empreses 

• Respostes: 344 participants, 239 enquestes tancades 

• Índex de confiança: 94.05% - 95.19% 

Equip de treball i recerca 

Les tasques recollides en aquest informe han estat realitzades per Penteo, amb la 

coordinació  de CTecno i la supervisió de PROA, ICEC i CCMA. L’equip de treball per aquest 

estudi ha estat composat per les següents persones (per ordre alfabètic): David Millet Bas, 

Gerent, CTecno;  Enric Cánovas Prats, Researcher, Penteo; Esther Cases, Directora de 

Comunicació i Relacions Institucionals, PROA; Idoia Antonell Cledera, Staff, CTecno; Iván 

González Álvarez, Director, Penteo; José Luis Pérez, Director d’Anàlisi, Penteo; Marc López 

Ribes, Cap de Foment de l’Audiovisual, ICEC; Mireia Sanahuja Pascual, Cap d'Avaluació i 

Sistemes d'Informació, ICEC; Montse Cosialls Vivó, Cap d’Estudis, ICEC; Noemí Batista 

Maymús, Analista Associada, Penteo; Pilar Pedrosa Tan, Research Manager, Penteo; Ximo 

Blasco, Relacions Institucionals, CCMA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


