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2.2 EL MERCAT CINEMATOGRÀFIC

2.2.1 Presentació

XIFRES DEL MERCAT ESPANYOL (1999-2005)

Nacionalitats de les pel·lícules exhibides amb major recaptació el 2005

País Espectadors Pel·lícules Recaptació ( )
1 ESTATS UNITS 76.950.863 614       381.821.362,96
2 ESPANYA 21.285.881 351      106.199.150,56
3 REGNE UNIT 19.108.955 114      95.925.559,18
4 FRANÇA 5.010.119 159      24.993.780,34
5 ALEMANYA 1.381.468 190      6.666.024,85
6 XINA 641.351 16      3.139.834,36
7 JAPÓ 552.913 30      2.728.405,83
8 ARGENTINA 513.354 12      2.639.907,69
9 RÚSSIA 450.523 4      2.238.144,88
10 CANADÀ 372.514 17      1.809.060,94
11 TAILÀNDIA 308.852 2      1.568.666,25
12 ITÀLIA 233.863 56      1.183.174,71
13 COREA 196.680 10      949.740,46
14 ANIRAN 115.639   10      573.331,21
15 SUÈCIA 85.576 19 431.901,32

Els Estats Units dominen el mercat del cinema espanyol. No sols estrenen
més pel·lícules a les sales sinó que les seves pel·lícules tenen també més
èxits en taquilla. En termes de recaptació, els Estats Units tenen una quota de
mercat de més del 60% mentre només un 17% per a Espanya. No obstant
això, Espanya té una posició dominant respecte als seus competidors
europeus.
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Perfil de l'espectador espanyol

(2002) (%)
Menys de 25 anys 36.9
Entre 25 i 44 anys 49.8
Més de 44 anys 13.3
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Títols estrenats entre Gener 2001 i Desembre 2004.

Font: Anàlisi de l'evolució del cinema espanyol en el període 1992-2004 .
Media Research & Consultancy.

Títols estrenats entre Gener 2001 i Desembre 2004.
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2.2.2 LA PRODUCCIÓ A ESPANYA

2.2.2.1 Estructura empresarial

El sector de la producció audiovisual en general necessita continuar
potenciant el seu enfortiment empresarial. Hi ha un petit grup d'empreses que
mantenen una activitat significativa i continuada de producció i de la que pot
afirmar-se la seva consolidació, amb un alt nivell d'ingressos. No obstant això
al seu costat conviu la resta del Sector l'activitat de la qual és escassa: L'any
2005, de les 160 empreses productores que han participat en la producció de
llargmetratges, només 3 empreses han tingut una producció superior a 5
pel·lícules, 27 empreses han participat en dos, tres o quatre pel·lícules, i 130
han participat en una sola pel·lícula de llargmetratge, tendència que ve
observant-se any rere any: la producció és discontínua i poc diversificada, la
qual cosa dificulta la realització d'economies d'escala per a optimitzar
recursos i resultats.

És precís considerar la necessitat continuar creant estructures empresarials
sòlides que garanteixen la continuïtat en la producció. Sense unes estructures
i uns recursos materials i humans organitzats que permeten una producció
sistemàtica, no s'aconseguirà crear una indústria cinematogràfica capaç de
rendibilitzar inversions, diversificar riscs i poder fer front a resultats aleatoris,
així com desenvolupar projectes d'envergadura i atractius que puguin
comercialitzar-se fora de la seva comunitat autònoma.

Aproximadament el 70% de les empreses audiovisuals tenen un màxim de
dos empleats (el 80% fins a 5 empleats), amb la qual cosa hi ha un clar
predomini d'empresaris individuals i microempreses.
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Principals productores2 2001-2006 (per recaptació): Societat General De
Cinema, Amiguetes Entertainment, Lola Films, Estudis Picasso Fabrica De
Ficció, Tornassol Films, Castelao Productions, Telespan 2000, El Desig D.A.,
Les Produccions De l'Escorpí, Mediaproduccion, Pel·lícules Pendelton,
Enrique Cerezo Produccions Cinematogràfiques, Impala, Himenòpter.

Principals productores 2001-2006 (per nombre de pel·lícules, amb més de 20
pel·lícules produïdes): Tornassol Films, Castelao Productions, Lola Films,
Societat General De Cinema, Enrique Cerezo Produccions
Cinematogràfiques, El Desig D.A., Creatius Associats De Ràdio I Televisió,
Alquímia Cinema, Estudis Picasso Fàbrica De Ficció, Tese-la Produccions
Cinematogràfiques, Somni Films.

Principals productores 2001-2006 (per recaptació mitjana, amb més d'una
pel·lícula produïda en aquest període, amb una mitjana de recaptació de
864.136 ): Les Produccions De l'Escorpí, Amiguetes Entertainment, Canal
Món Ficció, Pànic Films, Pedro Costa Prod Cinemat, Impala, La Zanfoña
Produccions, Telespan 2000, Tusitala P.C., Kanzaman, Estudis Picasso
Fabrica De Ficció, Mediaproduccion, Just Films, Societat General De Cinema.

                                           
2 Font: Ministeri de Cultura
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Nombre de pel·lícules en què ha participat cada Comunitat Autònoma (2005)

En conjunt, les empreses audiovisuals espanyoles van facturar quasi 1.700
milions d'euros el 2004 i s'estima que el 2005 van facturar 1.850 milions,
donant treball a aproximadament 9.000 persones.
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Hi ha una gran disparitat en les polítiques de suport per comunitats
autònomes. Catalunya representa el 48% dels incentius econòmics
autonòmics, seguits de Galícia, País Basc i Andalusia (15, 11 i 11 %
respectivament). Continua el creixement dels incentius a nivell autonòmic,
arribant el 2005 als 31 milions d'euros, xifra que suposa un increment de 4
milions d'euros respecte a l'any passat.

2.2.2.2 Producció a Espanya durant el 2005

El mercat cinematogràfic espanyol creixerà una mitja del 10,6% anual fins al
2009, més de tres punts per damunt de la mitjana mundial, que se situarà
entorn del 7,1%.3

                                           
3 

Informe Global Entertaiment and Media Outlook, elaborat per la consultora Pricewater-House-
Coopers, publicat a inicis del 2006.
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El creixement de la indústria del cinema a Espanya es va situar el 2004 en el
16,6%, passant el 2005 al 13,3%. Segons l'estudi, es preveu que el 2006
sigui de l'11,8%, arribant al 8,2% el 2009. La mitjana a Espanya se situa per
tant en el 10,6% (entre els anys 2005-2009), mentre que la mitjana mundial
aconseguiria el 7,1%.

En general, la indústria espanyola de Mitjans de Comunicació, Oci i
Entreteniment creixerà, segons aquestes dades, una mitjana anual del 5,7%
fins al 2009. L'estudi assenyala que el mercat nacional de l'oci i
l'entreteniment el 2005 suposa un gasto de 29.047 milions de dòlars (24.044
milions d'euros) i que augmentarà fins als 36.601 milions el 2009, amb
creixements estimats del 6,9% el 2005, 6,5% el 2006, 5,2% el 2007, 5,3% el
2008, i del 4,8% el 2009.

Durant l'any 2005 s'ha continuat donant impuls a la creativitat, amb pel·lícules
de ficció, documentals i d'animació. S'ha mantingut en producció la tendència
creixent dels últims anys, realitzant-se 142 llargmetratges, 9 més que el 2004
en el que es van produir 133 llargmetratges, aconseguint-se amb això la xifra
més elevada dels últims 20 anys (segons dades ICAA). D'aquests
llargmetratges, 53 s'han realitzat en règim de coproducció amb altres països,
refermant-se per tant aquest sistema de producció com a mitjà bàsic per a
l'eixida del nostre cinema al mercat exterior, i per a rendibilitzar les grans
inversions inicials que es necessiten per a produir un llargmetratge. França,
Regne Unit i Itàlia han sigut els països amb què més s'ha coproduït, creixent
igualment el nombre de coproduccions amb països iberoamericans, en
especial, Argentina i Xile.
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Comparació amb la producció a Europa el 20044

(2004) Espanya França Regne

Unit

Alemanya Itàlia

Produccions
exclusivament
nacionals

92 130 28 60 96

Coproduccions 41

(maj5: 17)

37 (maj) 19 (maj) 27 15 (maj)

Taquilla

(milions )

143,9 194.8 171,3 156,7 115

En els 15 països de la Unió Europea es van produir 689 llargmetratges el
2004. La producció exclusivament espanyola representa més d'un 13% de la
producció total de la Unió Europea (15).

                                           
4 Font: Revista Focus 2005
5 maj = coproducció majoritària
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2.2.2.3 Cost de la producció espanyola el 20056

L'any 2005 no s'ha observat un notable creixement dels costs de les
pel·lícules. Encara que depèn del tipus de pel·lícula, pot afirmar-se que el cost
mitjà de les espanyoles oscil·la al voltant dels 3 milions d'euros, xifra que pot
considerar-se competitiva si va acompanyada d'un cost en promoció i
màrqueting proporcional.

En les pel·lícules espanyoles, continuen sent les partides de personal les de
major incidència en el cost i, no obstant això, és molt escàs el volum de
diners reservats pels productors a treballs de promoció, la qual cosa provoca
que les pel·lícules espanyoles surten al mercat en unes condicions
d'inferioritat evidents, si ho comparem amb la labor de promoció i publicitat de
pel·lícules d'altres nacionalitats; generalment aquest gasto es comparteix amb
el que realitzen les empreses de distribució.

La capacitat financera de les empreses continua sent deficitària, sent
necessari acudir al finançament externa, tant privada com pública, per a
poder assumir la totalitat del cost de les pel·lícules. La incorporació de nous
agents financers que participen en la producció continua sent un element
important per a renovar i enfortir el teixit empresarial del sector de producció
cinematogràfica.

Total de la inversió en producció 315,2 m
Mitjana de la inversió per pel·lícula
produïda

2,4 m

Inversió per capita' 7,9 

                                           
6 Font: Screen Digest
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2.2.2.4 Evolució del cost de la producció de llargmetratges a Espanya
(1993-2005)7

Amb una mostra de prop de 50 pel·lícules, el cost mitjà de producció d'una
pel·lícula a Espanya quasi no ha variat al llarg dels últims 5 anys si
descomptem la inflació, destacant una diferència significativa de cost mitjà
entre els llargmetratges produïts en l'última dècada del segle XX (entre 1,2 i
1,8 m ) i en el primer lustre del segle XXI (entre 1,9 i 2,7 m ).

Quant al repartiment de despeses per capítols, tampoc hi ha hagut canvis
significatius en la seva distribució en els últims cinc anys (en general,
variacions de menys d'un punt). L'única partida que s'ha incrementat
significativament (+5%) ha sigut la de explotació, còpies i publicitat , en
detriment de escenografia i pel·lícula verge i laboratori .

Font: Anàlisi de l evolució del cinema espanyol en el període 1992-2004 .
Media Research & Consultancy.

                                           
7 Font: APEC
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Salaris base del sector audiovisual per al 2006
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2.2.3 EL MERCAT CATALÀ8

Cal destacar en primer lloc el continu augment de la producció de
llargmetratges cinematogràfics catalans, que arriba fins als 42 títols produïts
l any 2005, una xifra igual o superior a la de països com Àustria, Holanda,
Dinamarca o de la majoria dels països de l Est.

D aquests llargmetratges, 23 són òperes primes i una tercera part són
documentals. Més de la meitat dels films van ser produïts amb la participació
majoritària de les productores catalanes.

La participació catalana en els films
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

La classificació dels films en funció dels intervals d'inversió s'ha fet a partir d'
una proposta pròpia que els divideix en quatre grups: participació simbòlica
(entre un 1% i un 15%), participació minoritària (entre un 16% i un 30%),
participació altament significativa (entre un 31% i un 50%) i participació
majoritària (més d'un 50%) .

Són precisament les produccions amb menys participació catalana les que més
pressupost tenen; en canvi, gran part dels films de majoria catalana són de baix

                                           
8 Font: ICIC i Observatori de la Producció
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pressupost. De fet, el grup de films amb menys participació catalana és també
el que una major part del pressupost total representa (més del 50%).

En canvi, el grup de produccions amb participació catalana majoritària
aconsegueix fer-se només amb un 25% del pressupost total, tot i que la majoria
de films es troben en aquesta categoria. A continuació es presenten dos gràfics
comparatius que tenen en compte només els films dels quals es disposa de
dades sobre pressupost:

La participació catalana en els films
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Distribució del pressupost total dels films
catalans per intervals de participació catalana

Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Quant a les coproduccions, que representen el 57% del total de films, cal
destacar que predominen les realitzades amb empreses productores de la resta
de l'estat espanyol.

Tipologia dels films catalans
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC
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Coproduccions bipartides
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Coproduccions tripartides
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

El cost mitjà de les pel·lícules catalanes de les quals es disposa de dades ha
estat de 3.622.285,63 euros. Entre totes sumen 70.088.097,50 euros, dels
quals més de la meitat corresponen a una sola pel·lícula. La inversió dels
productors catalans ha estat d'1.265.093,67 euros de mitjana i, en general, no
arriba a cobrir el cost total dels films (ho fa de mitjana en un 75%). Tot i això,
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els productors catalans inverteixen més en els films que no pas hi participen, ja
que, de mitjana, els percentatges d'inversió superen els de participació.

A continuació es presenta un gràfic que mostra l'activitat cinematogràfica de les
productores catalanes l'any 2005 (les que han participat en tan sols un film
apareixen com a altres ):

Repartiment de la producció per productores
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Observant únicament els films dels quals es disposa de dades de pressupost,
es pot comprovar que el repartiment de la producció per productores i la
distribució del pressupost total per productores presenten uns percentatges
molt diferents. Així, mentre que Castelao fa només el 20% de films catalans
(amb dades sobre cost), aquests films suposen el 60% del pressupost de tots.

Aquesta gran majoria va en detriment del cost dels films inclosos en la
categoria d'altres productores que, tot i que produeixen el 30% dels films de
cost conegut, representen tan sols el 15% del pressupost total. Per tant, les
productores que més produeixen ho fan, en general, en films de pressupostos
alts, mentre que els films amb els costos més baixos corresponen a les
productores d'una sola pel·lícula.
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Repartiment de la producció per productores
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Distribució del pressupost total per productores
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Per gèneres, destaca el fet que el segment de mercat dedicat a la producció de
documentals està molt atomitzat (gairebé tots els documentals són l'única
producció de l'any de les productores), mentre que en el cas dels
llargmetratges de ficció hi ha més concentració:
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Distribució de la producció de documentals
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Distribució de la producció de llargmetratges de ficció
Font: Observatori de la Producció Audiovisual a partir de dades de l'ICIC

Respecte al sector de la distribució, el predomini de les filials de les majors
nord-americanes continua sent la tendència: copen vora el 60% de la quota de
mercat pel que fa a recaptació (estructura clara d'oligopoli), i quasi
exclusivament amb pel·lícules de nacionalitat nord-americana.

Com a dada indicativa, un llargmetratge nord-americà s estrena amb el doble
de còpies que en el cas d un d europeu. La resolució amb data de 10 de maig
de 2006, del Tribunal de Defensa de la Competència, sanciona amb 12 milions
d euros a 5 major per concertar les seves polítiques comercials enfront dels
exhibidors, i a la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, de la qual en són
membres, per la creació d una base de dades a través de la qual els
distribuïdors compartien informació sensible per a la competència, a més
d haver consensuat un model de formulari únic de taquilla, amb el qual
controlaven la recaptació dels exhibidors.

21 empreses distribuïdores espanyoles van concentrar l'any 2004 el 54,6% de
pel·lícules distribuïdes i es van fer amb el 98,3% de la recaptació, la majoria de
les quals eren majors nord-americanes amb seu a Madrid.
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La problemàtica de les condicions de distribució de la producció
cinematogràfica pròpia es trasllada en un elevat nombre de produccions
catalanes que tenen dificultats per estrenar-se, i quan ho aconsegueixen ho fan
en unes condicions de llançament que es podrien anomenar com a difícils.

D altra banda, el sector de la distribució independent a Catalunya ha de
competir en el mercat amb d altres distribuïdores, en molts casos, filials de
major americanes. Així ho evidencien les quatre primeres empreses del
rànquing, totes quatre filials de major, que dominen un 59,36% de la quota de
mercat. Entre les deu primeres, només trobem dues companyies catalanes:
Sociedad General de Derechos Audiovisuales, S.A. i DeaPlaneta, S.L.

A Catalunya les quatre companyies distribuïdores principals són DeA Planeta,
Laurenfilm, Manga Films i SOGEDASA, unes empreses que des de 2001 han
vist reduïda a la meitat la seva quota de mercat conjunta.

El nombre de pel·lícules distribuïdes i exhibides als cinemes catalans se situà
l any 2005 en 938 títols, un 4,6% més respecte a les 897 exhibides el 2004.
Aquest increment ve condicionat per una major circulació i oferta de distribució
de títols no nord-americans, especialment europeus, asiàtics i llatinoamericans.
Respecte a l exhibició cinematogràfica, continua la tendència negativa iniciada
l any 2002, i els cinemes catalans registren una afluència total de 25,8 milions
d espectadors, un 11% menys que l any 2004.

Aquest mateix comportament es repeteix en la majoria de països europeus,
que de mitja perden també un 11% d espectadors. També es comporta a la
baixa el mercat nord-americà, que perd espectadors per tercer any consecutiu.
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És per tant una tendència global, que ve condicionada principalment pels
següents factors:

 
Increment de la pirateria, en la reproducció i venda il·legal dobres audiovisuals.

 
Increment de les descàrregues dobres audiovisuals a través de «P2P» i millora daccés

(banda ampla). Segons l anuari de la SGAE, es xifren en 80 milions les descàrregues de
pel·lícules a Internet l any 2005 a Espanya, mentre que l any 2003 es van
estimar en 12 milions.

 
Major accés i adopció dimmobilitzat tecnològic per part duna franja més àmplia de la societat,

en l equipament de la llar (home cinema, DVD), o en l adquisició d aparells reproductors
d ús individual.

 

Menor recaptació i pèrdua de quota de mercat de les produccions i «superproduccions» nord-
americanes.

No obstant aquest context global del mercat cinematogràfic i les dificultats de
distribució i exhibició, a Catalunya s observa un creixement del 35% dels
espectadors de cinema català i un 22% d espectadors de cinema europeu,
mentre que el cinema nord-americà pateix una davallada del 23,5%. De fet, el
cinema català assoleix pel que fa a espectadors una quota de mercat del 5%, la
més alta dels darrers anys.

Finalment, i com a escenari de futur, cal parar una especial atenció a la
progressiva implantació de la tecnologia digital en les sales d exhibició
cinematogràfica, que comporta, com en qualsevol cas d introducció de noves
tecnologies, amenaces i oportunitats. L adopció de la tecnologia digital pot
redefinir els rols d activitat i la distribució de beneficis actuals, i una millora en el
model de negoci que pugui conferir major valor afegit a l exhibició
cinematogràfica.
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La principal característica del sector de la producció independent a Catalunya
és la diversitat i quantitat d'empreses de producció audiovisual que hi ha, un fet
que s'explica en part per l'activitat de TVC, que ha constituït una important
demanda per a aquestes empreses tot i fer la major part de la producció in
house.

Així, Catalunya concentra el 30% de la facturació de les empreses de producció
audiovisual d'Espanya, només per darrere de Madrid. En relació amb la
producció cinematogràfica, les empreses catalanes es fan amb el 20% de la
recaptació total del cinema espanyol; i en quant a la producció per a televisió,
les empreses catalanes produeixen el 15% del total de la producció
independent emesa a Espanya.

Queda clar, doncs, que el pes de Catalunya en el conjunt d'Espanya és
superior si parlem de producció audiovisual que no pas si ens referim al mercat
publicitari de la televisió o a la distribució de pel·lícules. A més, es tracta d'un
sector que ha tingut un creixement significatiu entre 1994 i 2003.

Tot i això, la capacitat de les productores catalanes per obrir-se a altres
mercats (ja sigui l'espanyol o l'internacional) és clau per a una millor
rendibilització dels seus productes i, en conseqüència, caldria augmentar-ne el
grau de projecció.

Distribució de la facturació de les empreses de producció audiovisual per Comunitats Autònomes
(2004). Font: elaboració pròpia a partir de les dades de El pes econòmic de l'audiovisual de
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Catalunya, extretes de la FAPAE

Amb el 92% de les dades processades, les sales de cinema de Catalunya van
rebre un total de 16.245.801 espectadors, fet que suposa un decrement del
1,74%. La recaptació total amb 91.241.518,37 , supera en el 2,37% la xifra
obtinguda l any 2005.

Pel que fa a la nacionalitat de la productora, únicament el cinema nord-americà,
es desmarca de la tendència general de descens, experimentant un increment
d espectadors de l 11%, obtenint una quota de mercat del 73,37% del total
d espectadors. Aquest increment s explica amb el fet que les tres produccions
amb més recaptació durant el període analitzat tenen la nacionalitat americana
i, totes elles, han obtingut una recaptació superior a la que va aconseguir la
producció més taquillera de l any anterior.

El cinema de producció catalana, malgrat l increment en l oferta de títols en
cartellera i de còpies comercialitzades, ha experimentat un descens del 16,34%
d espectadors, obtenint una quota de mercat del 3,7%. Títols com Educación
de las hadas , Tirante el Blanco , Los mánagers i Vida secreta de las
palabras , lideren el rànquing de pel·lícules catalanes més vistes als cinemes
de Catalunya. En qualsevol cas, les produccions catalanes estrenades després
de l estiu, no contemplades en aquest informe, fan previsible que a final d any
es pugui assolir una quota de mercat similar a la de l any passat.

La producció espanyola (sense incloure la catalana) també perd espectadors,
el 43%, passant la seva quota de mercat del 9,16% al 5,29% del total
d espectadors. Cal assenyalar, per una correcta interpretació d aquests
resultats, que, dues de les grans produccions del cinema espanyol, com són
Alatriste i Los Borgia s han estrenat en els mesos de setembre i octubre de

2006, respectivament, i per tant, la seva taquilla no està inclosa en el nostre
anàlisi. Amb només un mes d exhibició, el llargmetratge Alatriste l han vist
293.616 espectadors, situant-se en el segon lloc del rànquing de les pel·lícules
espanyoles més vistes, liderat per la darrera pel·lícula d Almodóvar Volver
amb 398.765 espectadors.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 54

El cinema europeu experimenta un comportament similar al cinema català, ja
que, tot i ofertar més títols i còpies, durant aquest període ha sofert una pèrdua
del 23% d espectadors, situant la quota de mercat en el 24% del total
d espectadors.

Finalment, el cinema de la resta del món pateix una pèrdua del 38%
d espectadors, obtenint una quota de mercat del 2,3% del total d espectadors.

2.2.3.1 Actualització de la informació

A nivell global, les sales de cinema de Catalunya van rebre el 2006 un total de
25.341.285 espectadors, la qual cosa suposa un 2,4% menys que el 2005 amb
25.869.951 espectadors. Aquesta pèrdua d'espectadors representa el quart any
consecutiu de baixada des de 2002.

En termes generals, la pel·lícula més vista en les pantalles catalanes durant
l'últim any va ser 'Pirates del Carib: el cofre de l'home mort' amb 1.007.208,
seguit de 'El Codi de Vinci' amb 1.005.523, i la 'Edat de gel 2: el desglaç', amb
743.550 usuaris.

El nombre d'espectadors de llargmetratges cinematogràfics de producció
catalana va augmentar en un 29,6% l'any 2006, la qual cosa demostren que es
va tractar de "un bon any per al cinema català", segons el director de l'Institut
Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat, Antoni Lladó.

Mentre que el 2005 les produccions o coproduccions catalanes van ser vistes
per 1.349.349 espectadors, aquesta xifra va arribar als 1.749.149 el 2006, quan
van destacar els films de 'El perfum: història d'un assassí', 'Salvador Puig
Antich' i 'Yo soy la Juani', que van representar el 41,2% de la recaptació total
de les pel·lícules catalans.

El 2006, va haver-hi un total de 99 produccions catalanes, enfront de les 85 de
l'any anterior. Del conjunt, 64 van ser estrenes de l'any. De fet, Lladó va atribuir
l'augment d'espectadors a l'increment de produccions catalanes, així com a la
major presència de films de producció catalana als festivals internacionals de
renom, com Rotterdam, Cannes o Toronto.

Catalunya ocupa la sisena posició com a mercat en l'exhibició cinematogràfica
europea per davant de països com Holanda, Bèlgica o Grècia i la segona en
freqüència d'assistència per habitant i any, només per darrere d'Holanda.

Així mateix, de 16 pel·lícules catalanes seleccionades en 9 festivals del món el
2005, la xifra va passar a 30 produccions en 11 festivals l'últim any. A més dues
produccions catalanes, 'Cineastes contra magnats' i 'La vida secreta de les
paraules', van guanyar un premi Goya. Quant al cinema en llengua catalana,
els resultats no van ser tan positius. I dues empreses catalanes han obtingut un
Òscar aquest mateix any. A pesar de l'increment de títols exhibits, va haver-hi
una reducció de les sessions realitzades, que va fer caure el nombre
d'espectadors i recaptació en un 21,8% respecte l'any 2005.
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Al primer Congrés dels Professionals del Cinema i l'Audiovisual de Catalunya
es va veure la necessitat trobar punts comuns entre tots els agents del sector
per a poder competir en el mercat global.

Un altre dels aspectes en què s'ha d'avançar és la investigació i
desenvolupament del sector de cinema català. "Fa falta arriscar per a produir
cada vegada millor", va considerar Lladó, el qual veu amb "optimisme" la futura
marxa del sector, sempre que sàpiga "ajuntar la tecnologia, el talent i destinar
de forma adequada els recursos de què disposa".

Antoni Lladó assegura que "en els últims anys hi ha hagut una hiperproducció
de pel·lícules catalanes. Fa falta un filtratge qualitatiu per a reordenar el sector:
99 pel·lícules finalitzades en el 2006 és cridaner, però pot ser ruïnós".
Considera que "és una qüestió de temps" que s'aconsegueixi una bona quota
de públic, ja que "la majoria de la població entén el català i no té per què no
anar a veure un producte quan és bo".

En aquest sentit, els objectius de l'ICIC són "aplicar un filtratge a l'excés de
produccions catalanes que en els últims anys s'han realitzat sota, més o
menys, l'empara de la Generalitat (algunes bàsicament amb fons comunitaris);
també focalitzar el flux inversor en productes risc-innovadors i, al mateix temps,
en una vintena de produccions de benefici assegurat".

2.2.3.2 Ocupació del sector audiovisual

Segons l Enquesta anual de serveis de l any 2003, el nombre d ocupats en el
sector audiovisual és de 12.784 persones, a 30 de setembre del 2003, un
19,1% del total d ocupats en aquest mateix sector en el conjunt d Espanya.
D aquests ocupats, 6.636 (el 52 % del sector) desenvolupen activitats
cinematogràfiques i de vídeo i la resta, 6.148 (el 48 %) desenvolupen activitats
de ràdio i televisió. Cal destacar que els ocupats en les activitats
cinematogràfiques i de vídeo representen el 24,4% del total d ocupats a
Espanya, mentre que els ocupats en les activitats de ràdio i televisió tan sols
suposen el 15,4% del total d ocupats a Espanya. Més concretament, dels 6.636
ocupats a Catalunya en les activitats cinematogràfiques i de vídeo, la majoria
(el 27 %) es dediquen a les activitats de producció cinematogràfica i de vídeo,
un altre 19 % a les activitats d exhibició de pel·lícules, i tan sols un 6 % a les
activitats de distribució de pel·lícules. S observa, per tant, un comportament de
la variable ocupació molt similar a la d anys anteriors.

La productivitat del sector audiovisual és el quocient entre el valor afegit brut a
cost dels factors i la mitjana anual d ocupació; és, per tant, l aportació que fa
cada ocupat en el valor afegit brut a cost dels factors total. La productivitat de
les activitats cinematogràfiques i de vídeo de Catalunya és de 51.647,6 euros
un 8,9% més que en el conjunt d Espanya (que és de 42.863,7 euros), i en les
activitats de ràdio i televisió és de 26.730,0 euros un 23 % menys que en el
conjunt d Espanya (que és de 32.855,3 euros).

Pel que fa a la taxa de valor afegit del sector audiovisual és, l any 2003,
significativament més alta a Catalunya que en el conjunt d Espanya: un 49,2 %
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davant d un 37,1 %, respectivament. Això indica que la capacitat de generació
de rendes per unitat de producte és més elevada en el sector audiovisual a
Catalunya. Aquest resultat es deu, també, a la major taxa de valor afegit que
generen tant les activitats cinematogràfiques i de vídeo amb una taxa del 50,8
% davant d un 44,6 %, i, sobretot, en les activitats de ràdio i televisió amb una
taxa del 46,2 % davant d un 32,3 %.

La taxa d excedent brut d explotació és a dir la proporció que aquesta
magnitud representa en el valor afegit brut a cost de factors en el cas de les
activitats cinematogràfiques i de vídeo és, l any 2003, d un 55,7 % (i, per tant, la
taxa de despeses de personal del 44,3 %), relativament semblant al del conjunt
d Espanya (54,3 %, l any 2003).

2.2.3.3 Evolució de les subvencions concedides a la producció
audiovisual

Pel que fa a les subvencions concedides a la producció audiovisual
presentades en el Recull de dades de la indústria cinematogràfica a Catalunya
de l Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), durant el període comprès
entre els anys 2003 i 2004, mostra d una banda l important increment en els
ajuts als llargmetratges televisius amb un 105,95 % i que passen d 1,5 a 3,1
milions d euros, i d altra banda la disminució en els ajuts a l explotació de
llargmetratges d un 44,65 %, que passen de 2,2 a 1,2 milions d euros. En
termes globals, les subvencions concedides a la producció audiovisual han
augmentat un 12,7 %, que passen de 6,5 milions d euros a 7,3 milions d euros.

Evolució de les subvencions concedides a la producció audiovisual.
Catalunya. Anys 2003- 2004

2.2.3.4 Evolució dels ingressos de recaptació en l exhibició
cinematogràfica

Pel que fa als ingressos derivats de la recaptació de les sales de cinema, cal
esmentar que any rere any es produeix un lleuger increment en aquesta
recaptació tant pel que fa a Catalunya com a Espanya. Cal esmentar que s ha
produït un descens de la participació de Catalunya en els ingressos totals
d Espanya, que ha passat del 24,1 % del total d Espanya a un 21,9 %.
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Evolució de la recaptació de les sales de cinema.
Catalunya i Espanya. Anys 2000-2004

2.2.3.5 Evolució de la producció de llargmetratges

En els darrers cinc anys, les empreses productores amb seu a Catalunya
manifesten una clara tendència ascendent, que assoleixen l any 2004 la xifra
total de 40 llargmetratges produïts. Es pot observar que la producció de
llargmetratges en el conjunt d Espanya també mostra una evolució ascendent,
que arriba l any 2004 a una xifra total de 133 llargmetratges produïts.
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Evolució de la producció de llargmetratges. Catalunya i Espanya. Anys 2000-
2004

2.2.3.6 Evolució de l exhibició cinematogràfica

Pel que fa a les sales de cinema en actiu es constata una clara tendència a la
disminució (de 237 l any 2000 a 206 l any 2004) i, en canvi, l augment del
nombre de pantalles (de 668 l any 2000 a 785 l any 2004).

Evolució de les sales i pantalles de cinema en actiu. Catalunya. Anys 2000-
2004

La transformació de les sales de cinema ha anat acompanyada, fins a l any
2001, d un increment continuat del nombre d espectadors: l any 2001 es van
comptabilitzar a Catalunya 31,9 milions d espectadors i a Espanya 146,8
milions d espectadors. Des d aquest any aquesta tendència s ha invertit i, com
a conseqüència, hi ha una davallada d aquesta xifra: l any 2004 es van
comptabilitzar a Catalunya 29 milions d espectadors i a Espanya 143,9 milions
d espectadors, ambdues xifres inferiors a les comptabilitzades l any 2001. En el
període comprès entre els anys 2000 i 2004, Catalunya ha perdut un 1,4 % de
la proporció d espectadors del conjunt d Espanya, que ha passat d un 21,6 %
del total d espectadors d Espanya a un 20,2 %. Pel que fa als espectadors per
nacionalitat de les pel·lícules, les pel·lícules estrangeres (especialment les
procedents dels Estats Units) tenen una quota de pantalla molt superior a les
pel·lícules espanyoles, i el seu  comportament durant l any 2004 en termes
absoluts ha estat més positiu, és a dir, el nombre d espectadors durant aquest
any 2004 que s ha comptabilitzat a Catalunya és de 25,4 milions d espectadors
(400 mil més que l any 2003) i a Espanya 124,6 milions d espectadors (8,9
milions més que l any 2003).
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L anàlisi de l exhibició cinematogràfica segons la nacionalitat de les pel·lícules
exhibides permet una aproximació a les característiques del cinema que es
consumeix a Catalunya. En aquest sentit, el cinema procedent dels Estats Units
ocupa una clara posició de lideratge en termes de quota d espectadors, amb un
69,3 % del total d espectadors.

Espectadors de cinema per nacionalitat de la productora principal.
Catalunya. Any 2004

Ingressos i despeses d explotació i altres resultats econòmics.
Catalunya. Serveis audiovisuals

2001 2002 2003
Total Producció 402.877.000 

  

472.437.000        396.371.000        

Pel·lícules publicitàries i corporatives 128.629.000 

  

139.866.000        144.181.000        
Pel·lícules cinematogràfiques 68.188.000     115.250.000        74.926.000          
Obres de televisió, pel·lícules de vídeo i altres produccions 50.253.000     77.469.000          33.981.000          
Programes corrents de televisió per a tercers (varietats, concursos, ) 74.628.000     76.595.000          77.978.000          
Serveis tècnics i auxiliars relatius a producció (pre i postproducció) 81.179.000     63.257.000          65.305.000          

2001 2002 2003
Pel·lícules publicitàries i corporatives 32,45% 35,29% 36,38%
Pel·lícules cinematogràfiques 17,20% 29,08% 18,90%
Obres de televisió, pel·lícules de vídeo i altres produccions 12,68% 19,54% 8,57%
Programes corrents de televisió per a tercers (varietats, concursos, ) 18,83% 19,32% 19,67%
Serveis tècnics i auxiliars relatius a producció (pre i postproducció) 20,48% 15,96% 16,48%

Ingressos i despeses d explotació i altres resultats econòmics.
Catalunya. 2001-2003. Producció cinematogràfica i de vídeo.
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2001 2002 2003

Ingressos d explotació 345.780 443.731 381.274
Volum de negoci 315.762 398.089 341.693
Altres ingressos 19.554 41.876 32.861
Variació d existències de productes acabats i en curs 10.464 3.766 6.720

Despeses d explotació 341.959 400.725 362.008
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.572 30.917 42.111
Consum de mercaderies 16.820 62.488 18.415
Treballs fets per altres empreses 110.889 129.437 104.353
Despeses de personal 75.530 77.531 88.706
Despeses en serveis exteriors 89.661 61.917 81.520
Altres despeses 230 1.525 1.012
Dotacions per a amortitzacions 20.257 36.910 25.891

Inversions en actius materials 17.435 21.658 10.464
Compres d immobilitzat material 19.750 31.653 11.707
Vendes d immobilitzat material 2.315 9.995 1.243

Ocupats (30.09) 3.223 3.297 3.404
Assalariats (30.09) 2.742 2.635 2.624

En milers d euros. Font: Enquesta anual de serveis 2002 i 2003. Institut
Nacional d Estadística i Institut d Estadística de Catalunya. Producció
cinematogràfica i de vídeo: codi de la CCAE-93 9211.

Recaptació total de les sales de cinema. Catalunya. 1992-2004.
Per nacionalitat de la productora principal.

Any Catalunya
Resta

Espanya

Resta
Unió

Europea
Estats
Units

Resta
món Total

1992 584,9 3.899,00 11.839,90 40.628,40 598 57.550,20
1993 645,1 4.175,70 6.874,90 49.482,70 2.357,40 63.535,80
1994 303,6 2.823,90 11.325,60 51.128,00 2.261,50 67.842,50
1995 479,5 6.294,80 11.054,80 58.096,30 4.895,40 80.820,80
1996 2.726,10 3.858,70 10.727,80 70.537,10 2.385,70 90.235,40
1997 2.067,60 7.286,80 14.465,80 67.790,80 2.298,90 93.909,90
1998 867,3 9.824,60 10.000,30 85.733,40 2.258,60 108.684,20
1999 1.384,90 12.730,30 22.456,80 78.822,40 3.552,10 118.946,50
2000 1.152,90 10.291,10 10.289,00 105.220,20 2.343,10 129.296,30
2001 1.845,30 20.986,10 21.039,50 92.106,60 10.212,60 146.190,10
2002 5.385,90 13.468,20 15.830,40 102.057,30 10.904,70 147.646,50
2003 4.229,30 17.482,30 16.362,50 99.653,80 10.338,80 148.066,70
2004 5.091,60 13.984,00 22.188,60 104.901,70 5.174,50 151.340,50

Milers d euros. Font: Estadístiques culturals de Catalunya. Departament de
Cultura. Recull de dades: Indústria cinematogràfica a Catalunya. Institut Català
de les Indústries Culturals.

Llargmetratges produïts per productores catalanes. 1992-2004.
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Any Nombre
1992 21
1993 20
1994 17
1995 16
1996 24
1997 13
1998 19
1999 17
2000 22
2001 19
2002 26
2003 31
2004 40

Font: Estadístiques culturals de Catalunya. Departament de Cultura. Recull de
dades: Indústria cinematogràfica a Catalunya. Institut Català de les Indústries
Culturals.

Segons l estudi La producció cinematogràfica catalana en el seu conjunt
durant el període 2002-2004 , durant aquests anys es van estrenar 91
llargmetratges de producció catalana (totalment o parcial per part de 65
productores catalanes), amb una recaptació mitjana de 611.277 9.

D aquests, 25 van ser realitzats en coproducció, amb participació d empreses
estrangeres, majoritàriament drames; 13 amb participació majoritària, dels
quals en 12 la participació no supera el 30% i per tant probablement es tracta
d una participació financera. Només 8 van obtenir algun tipus d ajuda a través
dels programes Eurimages o Ibermedia. 11 d aquests títols han estat produïts
pel Grup Filmax i Oberón Cinematográfica.

Segons aquest mateix estudi, els gèneres amb una major oferta per part de
productors i distribuïdors són la comèdia, el drama i el terror, que suposen el
72% de les còpies en aquest període.

Tanmateix, el rendiment per còpia és superior en el gènere documental que en
la resta (11.929 per còpia), enfront dels 9.632 del gènere de terror i thriller,
5.837 del drama, 5.693 de la comèdia i 5.556 de l animació. El rendiment
mitjà per còpia és d aproximadament 7.000 .

La mitjana de còpies per títol és de 117, amb major incidència en l animació
(194) i menor en el drama (45) i documental.

                                           
9 Fonts: Ministerio de Cultura, ICAA, Observatorio del Cine i dades pròpies (Media Research &
Consultancy)
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Nombre de còpies de títols amb participació catalana10

Nombre de títols amb participació de productores d altres comunitats
autònomes

Títols amb participació catalana que han obtingut ajuts supranacionals

Respecte a la participació de les cadenes de televisió en produccions
catalanes, en animació quasi no hi participa cap. La comèdia és el segon
gènere més recolzat, per darrere del gènere dramàtic. Principals cadenes que
hi participen: TVE, Canal+, TVC i Vía Digital (entre 22 i 26 títols per cadena).
En un 14% dels casos (13 films, 5 d ells coproduccions internacionals), van

                                           
10 La producción cinematográfica catalana en su conjunto durante el período 2002-2004
(Media Research & Consultancy), realitzat per encàrrec del CDA
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obtenir finançament de manera conjunta de TVE, Canal+ i TVC; a destacar que
aquests títols no van obtenir una major recaptació malgrat la seva publicitat i
repercussió mediàtica. Antena 3 i Telecinco quasi no han participat en
produccions catalanes.

TVE va col·laborar en llargmetratges de 24 productores, sobretot de Messidor
Films, Oberón Cinematográfica i Ovídeo TV (3 a cadascuna). Antena 3 va
col·laborar amb 3 productores, sobretot amb DeAPlaneta i MediaPro (3 a
cadascuna). Canal Plus, amb 16 productores, sobretot amb DeAPlaneta,
Messidor Films i Oberón Cinematográfica (4 a la primera i 3 a les altres). Vía
Digital amb 20 productores, sobretot amb Castelao Productions (9 títols). TVC
amb 26 productores, sobretot amb Messidor Films i Oberón Cinematográfica (3
a cadascuna). La FORTA amb 3 productores, sobretot amb DeAPlaneta i
Castelao Productions.

Productores catalanes amb un major nombre de títols produïts:
Grup Castelao Sogedasa (Castelao Productions, Filmax Animation i Fantastic
Factory), MediaPro, DeAPlaneta, Ovídeo TV, Messidor Films, Oberón
Cinematográfica, Iris Star, Manga Films, PC del Mediterráneo, 42nd Street
Productions, i World Entertainment.
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Quant a la distribució, la major part de llargmetratges (63%) i de còpies (77%)
van ser distribuïdes per de capital català (Filmax, Lauren Films i Manga Films)
o espanyol (Nirvana, Aurum, Alta).  Les pel·lícules distribuïdes per majors nord-
americanes (UIP, Warner i Buenavista) van representar un 18 i 19% del total.
La resta (18 títols, 10 d ells documentals) van ser distribuïts per 18 empreses
diferents, en la majoria dels casos la pròpia productora amb un escàs nombre
de còpies (4% del total), per tal de no perdre ajuts o subvencions que es
poguessin comprometre en cas de no estrenar-se; la seva recaptació només
representa un 2,53% del total.

El Registre d Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC) censa les empreses
catalanes que es dediquen professionalment a activitats de l audiovisual. Té sis
seccions: empreses de producció, empreses de distribució, empreses
d exhibició, empreses de doblatge, empreses d exportació i empreses auxiliars.
S actualitza cada cinc anys, i la següent actualització estava prevista per l any
2005, desconeixent-se aquestes dades a data d avui.

Es consideren obres audiovisuals les creacions expressades mitjançant una
sèrie d'imatges associades, amb o sense sonorització incorporada i amb
independència del seu suport material, que estiguin destinades a ser
projectades en sales d'exhibició cinematogràfica o a ser comercialitzades
mitjançant la distribució de còpies.

Es consideren obres cinematogràfiques les obres audiovisuals destinades
inicialment a ser projectades en sales d'exhibició cinematogràfica.

El 31 de desembre de 2004, hi havia registrades 713 empreses. Durant l any
2004 es van donar d alta 81 empreses. El nombre de les inscripcions és
superior al d empreses inscrites, atès que una empresa pot fer més d una
inscripció en diferents seccions.

El 31 de desembre de 2005, hi havia registrades 783 empreses. L any 2005 s hi
van donar d alta 80 empreses. Hi va haver un lleuger descens en el ritme
d inscripcions i la davallada d inscripcions d empreses exhibidores seguia,
encara que menys accentuada que a l any 2004.
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2.2.4 Posició del Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya
respecte el cinema i la televisió

L'estudi estableix que, en termes generals, el mercat audiovisual està
condicionat per dues variants: per un costat, el domini de la indústria nord-
americana i, per l'altre, el suport i la intervenció pública. Les empreses
audiovisuals, atesa la multiplicitat de canals, actuen en diferents àmbits alhora,
com el cinema i la televisió. Pel que fa a la distribució, el sector es caracteritza
per la concentració empresarial, fonamental, de sucursals de les majors nord-
americanes.

El cinema català viu una situació de desequilibri entre l'alt nivell de producció i
una pobra recaptació en taquilla. Un dels motius dels baixos ingressos pot ser
una distribució territorial irregular, ja que, tot i l'increment general del nombre de
pantalles, es registra un baix índex d'espectadors per habitant a les comarques
d'interior. La quota de producció catalana a les sales de cinema de Catalunya
durant el període 1994-2001 representa només un 1,28%, mentre que el
cinema espanyol assoleix el 12,18%. El total de pel·lícules exhibides en català
representa el 2,5%.

Per solucionar aquesta mancança, el Llibre Blanc proposa una millora de la
difusió i de l'èxit comercial dels projectes. El paper de les productores és
fonamental, perquè a Catalunya en manquen de mitjana i gran dimensió que es
puguin relacionar amb el sector de la distribució i la televisió o que s'integrin en
els grans grups comunicatius -tot i que, darrerament, es constata l'entrada de
grups editorials en la producció audiovisual. Malgrat l'absència de grans
productores catalanes, les perspectives del cinema català són optimistes, atès
l'increment de pressupostos, el major suport econòmic i la formació per part de
l'Administració pública; així com una major implicació de grans empreses com
Lauren, Filmax o MediaPro.

Pel que fa a la producció televisiva, s'ha de distingir entre la pública i la privada.
La producció independent, a Catalunya, va proveir el 25,1% dels programes i el
21,1% del temps d'emissió de la ficció espanyola durant la temporada 2000-
2001 i, malgrat que el 60% de la producció audiovisual catalana la fa TVC, és
rellevant la feina de productores com Gestmusic Endemol, El Terrat,
Cromosoma o Diagonal TV, que treballen no només per a canals autonòmics
sinó també per a la resta de l'Estat espanyol.

El Llibre Blanc proposa les següents mesures:
- Afavorir una cultura de risc i més presència del capital privat i públic al sector.
- Potenciar la competitivitat de les empreses catalanes amb la integració en
companyies més grans.
- Millorar la projecció internacional de Catalunya a través del foment de
coproduccions, del suport a fires i mercats internacionals, així com l'atracció de
rodatges.
- Enfortir les estratègies de difusió i comercialització de l'obra cinematogràfica
en sala.
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- Aprofitar el lideratge en gèneres com ara l'animació per ampliar la penetració
catalana en el mercat espanyol i internacional.
- Insistir per tal que TVE (i sobretot el seu centre de producció de Sant Cugat)
assumeixi, com a televisió pública, la quota de responsabilitat en el
desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

2.2.5 EL MERCAT CINEMATOGRÀFIC EN TELEVISIÓ A L ESTAT
ESPANYOL11

El 2004 es van emetre en les televisions espanyoles (17 canals nacionals i
autonòmics que EGEDA controla) 12.680 pel·lícules: 1.712 espanyoles i 8.537
nord-americans. El cinema espanyol representa un 13,5% del mercat de les
emissions de pel·lícules en televisió nacional, que està clarament dominat pels
Estats Units.

En termes d'audiència, el cinema espanyol té bon èxit. El 2004, entre els 10
primers llocs de les pel·lícules més vistes en TVE1 es troben 4 pel·lícules
espanyoles.

Les televisions es veuen obligades a complir 3 normatives europees:

 

Temps d emissió d obres europees

 

Inversió dels operadors de televisió

 

Obres europees de productors independents

Temps d emissió d obres europees

Els operadors de televisió hauran de reservar el 51% del seu temps d emissió
anual a la difusió d obres audiovisuals europees. Més de la meitat d aquest
temps de reserva es dedicarà, al seu torn, a l emissió d obres europees en
expressió originària en qualsevol llengua de l Estat espanyol.

Inversió dels operadors de televisió

Els operadors de televisió que tinguin la responsabilitat editorial de canals de
televisió amb una programació que inclogui llargmetratges cinematogràfics de
producció actual (és a dir, d una activitat inferior als set anys des de la data de
producció) hauran de d invertir cada any, com a mínim, el 5% de la xifra total
d ingressos meritats durant l exercici anterior.

El 1998 es van produir 65 llargmetratges i el 2005 142. Aquest increment és
degut clarament a la incidència que té l'aportació de recursos financers de les
televisions per al sector cinematogràfic. La mitjana d'inversió dels operadors
suposa entorn del 37% del cost total de la producció cinematogràfica.

Aquesta quantia es destinarà al finançament anticipat de la producció de
llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i pel·lícules per a televisió

                                           
11 Font: EGEDA, Panorama audiovisual 2005.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 67

europeus. El 60% d aquest finançament caldrà dedicar-lo a produccions que
tinguin com a llengua original qualsevol de les oficials a Espanya.
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Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Com explicarem més en detall en l'apartat Relacions entre productora i canals
de televisió , les televisions poden:

 

invertir diners en la producció, i així tenir part de la propietat sobre els
seus drets i guanys d'explotació

 

comprar els drets d'antena per a tenir dret d'emetre la pel·lícula en el seu
canal de televisió després del seu estrena en cinemes.

Obres europees de productors independents

Els operadors de televisió reservaran, dins dels seu espai reservat a obres
audiovisuals europees, un mínim del 10% del seu temps total d emissió a
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obres europees de productors independents respecte a les entitats de
televisió, de les quals més de la meitat hauran d haver estat produïdes en els
darrers cinc anys.

TVC aportarà 18 milions d'euros anuals al cine català

Televisió de Catalunya (TVC) i tres associacions de productors -Productors
Audiovisuals de Catalunya (PAC), Associació de Productors Independents de
Catalunya (APIC) i Barcelona Audiovisual (BA)- van signar el juny de 2006 un
conveni de col·laboració per reactivar la indústria cinematogràfica catalana.
L'acord concreta que la televisió autonòmica catalana destinarà 18 milions
d'euros anuals, durant un període de quatre anys, per avançar diners amb
l'objectiu de finançar les despeses de producció de llargmetratges destinats a la
gran pantalla i tvmovies.

El pacte estableix una inversió de quatre milions d'euros destinats principalment
a coproduir pel·lícules i a adquirir els drets d'antena de productes realitzats per
productores establertes a Catalunya. TVC explicita en un capítol que únicament
adquirirà els drets d'emissió de productes que resultin del seu interès, malgrat
que assumeix el compromís de programar cada any un mínim de cinc òperes
primes subvencionades prèviament per l'Institut Català d'Indústries Culturals
(ICIC).

Els llargmetratges que es nominin als Òscars, els Goya o els premis del cine
europeu es podran beneficiar de les denominades primes d'èxit. En cas de
concórrer a la cita de Hollywood obtindran 30.000 euros, i els que optin als
Goya o als premis de l'EFA, 20.000 euros. A això s'uneix una llista de festivals
de cine, en què es diferencia l'aportació econòmica segons la secció on
participi la pel·lícula. Si és competició oficial, TVC abonarà 20.000 euros i si és
un apartat paral·lel, 15.000.

2.2.6 CINEMA DIGITAL A ESPANYA

La carrera del cinema digital està donant passos a Europa, que segons
l'associació Media Salles no arriben a més que 35 sales, encara que van
sorgint projectes com a Regne Unit, City Screen, iniciativa d'exhibidors
independents per a crear 18 sales o Digital Screen Network, liderat per l UK
Film Council per disposar de 250 pantalles digitals, el projecte holandès
DocuZone per a la distribució de documentals, a França el projecte pilot Digital
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Cinema European Network, o la iniciativa sueca Folkets Husoch Parker que
opera un circuit de 7 sales i el grup belga Kinépolis, que opera 10 sales en
diferents països europeus.

A Espanya, que fins a ara solament existien dues sales (la de Kinépolis a
Madrid i la de Cinesa a Barcelona, amb escasses projeccions), està a punt
d'iniciar la seva activitat un grup de 75 sales integrades en l'Associació
CineDigital, el director de la qual, Jesús González, ha desenvolupat la seva
activitat com promotor d'espectacles per a grans audiències. Va veure molt clar
fa temps que les sales cinematogràfiques haurien d'experimentar una
transformació important per al seu desenvolupament: la seva teoria és que si
el 8% de la població és la qual assisteix al cinema, per què menysprear al 92%
restant, que pot tenir altres aficions, com els toros, l'òpera, el teatre o els
espectacles esportius i musicals? .

Hi ha un sistema patentat que ho pot permetre, consistent en la projecció en
una sala cinematogràfica a través d'un videoprojector d'alta qualitat, que rep les
imatges d'un servidor, al que li ha arribat el senyal via satèl lit, o per qualsevol
altre mitjà de transmissió. El sistema és de gran qualitat, fàcil i barat.

A partir de l'escaneig d'una pel lícula es crea un arxiu que ocupa entorn dels
1.500 Gbytes. Amb els sistemes de compressió disponibles (MPEG2, MPEG4),
una vegada encriptada, es pot enviar a les sales de cinema per satèl lit. En
cada cinema hi ha un servidor que rep aquests senyals, ho guarda, ho gestiona
i presenta a través d'un projector d'alta definició.

El cost dels projectors encara resulta molt alt, però per a una quantitat
important d'unitats i simplificant les funcions a les estrictament necessàries, el
preu seria mes baix. Possiblement el preu del conjunt del sistema no arribi ni
els 20.000 euros.

Avui s'està produint cinema digital, però per què hi ha tan poques sales de
cinema digital en el món? A les multinacionals els interessaria moltíssim, però
si per a estalviar-se els 2.000 dòlars que val una còpia, han de fer una inversió
en cada sala, segons els fabricants, entorn de 150.000 $, la inversió resulta
molt gran. De moment les majors segueixen fent còpies, perquè no els surten
els números. Els sortiran quan algú faci la inversió. Amb el nou sistema
l'exhibidor seguirà pagant un percentatge sobre els seus ingressos de taquilla.

La inversió i la tecnologia la pot assumir el proveïdor tecnològic a canvi d'una
part del que s'estalvien en còpies. La seguretat està garantida davant el
pirateig, doncs les dades estan triplement encriptades. El finançament serà
suportat per un grup de grans bancs suïssos, que veuen clar el negoci, ja que
els beneficis amortitzen la inversió. Un leasing de 20.000 euros a tres anys no
és una suma important per a un banc.

Fins ara el gran fre per al desenvolupament de les sales digitals ha estat
assumir qui paga la inversió necessària. Els exhibidors consideren que qui
s estalviarà diners en còpies són els que han de fer la inversió.
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A més, es pot parlar d'altre tipus de continguts. El negoci d'un exhibidor és
omplir de públic les seves sales i alguns creuen que poden atreure a nous
públics, facilitant nous continguts, com retransmissions en directe d'espectacles
(esportius, musicals, etc.) a preus assequibles i es pretén que es converteixin
en punts de trobada, on el públic, a part de consumir en el bar, trobi altres
atractius, com jocs en xarxa, telèfons gratis, etc.

No fa falta més de 6.000 lumens, que és el doble del que està donant
normalment el projector de pel lícula. Molts projectors compleixen les
especificacions necessàries. La tecnologia LCD és la més antiga, amb el que
les inversions en desenvolupament estan amortitzades. Actualment hi ha LCD
1920 x 1080 amb codificació MPEG2 a 20 Mbytes.

Cinedigital, S. A. serà distribuïdor exclusiu del senyal que arribi a aquestes
sales, via Hispasat. La sala a través d'una antena parabòlica rebrà el material
en arxius digitals a un servidor de 120 Gb amb capacitat per a emmagatzemar
fins a 8 pel lícules en HD, a punt per a la seva projecció de manera senzilla.
Una línia ADSL servirà per a la comprovació que el material s'ha descarregat
correctament. Els exhibidors abonaran un percentatge de la taquilla a
CineDigital.

Les sales que mantenen les seves projeccions habituals en 35 mm podran
completar el seu negoci actual amb nous programes d'alta definició sense
costos de distribució. CineDigital està adquirint drets de diversos materials, com
cinema espanyol, llatinoamericà, europeu, pel lícules clàssiques i altre tipus de
programes, com El Circ del Sol, òpera, ballet, sarsueles, concerts, etc.

Un altre aspecte interessant és la projecció d'anuncis, ja que aquest sistema
permet gran versatilitat a l'hora de muntar els blocs publicitaris i facilita la
producció de publicitat d'anunciants de l'entorn geogràfic local a un cost molt
raonable.

També tenen previst realitzar produccions pròpies, per a això han adquirit una
unitat mòbil HD.

Jesús González veu amb claredat com determinats espectacles ampliaran les
seves audiències gràcies a les sales digitals, que quan es desenvolupin,
suposaran també per als artistes i productors un incentiu afegit i per als
espectadors una possibilitat de gaudir d'esdeveniments fins a ara inassolibles
per a molts.
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2.2.7 LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA
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2.2.7.1 El productor

En la indústria cinematogràfica, el productor és l'encarregat dels aspectes
organitzatius i tècnics de l'elaboració d'una pel·lícula, complementant l'activitat
creativa del director. Està a càrrec de la contractació del personal, del
finançament dels treballs i del contacte amb els distribuïdors per a la difusió de
l'obra.

En molts aspectes, la seva tasca se superposa estretament amb la del director,
en especial en el control del repartiment i de la selecció dels especialistes
(director de fotografia, muntador, personal d'efectes especials, etc.) que
col·laboraran en la producció; aquestes atribucions van significar que durant els
primers anys de la indústria cinematogràfica de Hollywood el productor fóra en
gran manera responsable de l'estètica i el contingut dels seus productes.

El sector de producció ha anat evolucionant amb els anys cap a la seva
integració en conglomerats mediàtics des dels que es controlen altres mitjans.
Des de l'últim terç del segle XX una pel·lícula ja no és un producte aïllat, i el
productor sap que ha de preparar i aprofitar tot el que es genera al seu voltant
a fi de traure el màxim rendiment a l'esforç econòmic realitzat.

Un productor que no té càrrec aspectes tècnics, sinó només legals i comercials
es denomina generalment productor executiu. Si la seva tasca es limita a
alguns aspectes puntuals del procés tècnic o creatiu, es flama coproductor.

2.2.7.2 El procés de producció

Tot el procés de creació d'una pel·lícula, des que es tria un projecte fins que
s'inicia la seva distribució per a ser comercialitzada exhibint-se en sales, rep el
nom de producció. Si són diverses les empreses que s'associen per a tal fi,
podent tractar-se de socis de diferents països, rep la denominació de
coproducció.

La clau perquè una empresa aconsegueixi portar a bon port tot projecte és
l'organització i la preparació, tant a nivell econòmic com laboral.

2.2.7.3 La productora

Una pel·lícula és un producte els costos d'elaboració del qual resulten la
majoria de les vegades molt elevats (entorn dels dos milions d'euros a
Espanya, una bagatel·la per a la indústria nord-americana). L'empresa l'objectiu
central del qual és aconseguir recuperar la inversió econòmica realitzada i, en
tant que sigui possible, aconseguir beneficis es denomina productora.

Com tota activitat econòmica, per a establir una empresa productora és
imprescindible complir una sèrie d'obligacions tributàries i administratives a més
de donar-se d'alta en el Registre d'Empreses Cinematogràfiques del Ministeri
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d'Educació i Cultura (o l'òrgan competent en algunes comunitats autònomes).
L'ordenament jurídic espanyol estableix que la productora posseeix la propietat
i els drets econòmics d'explotació de la pel·lícula durant cinquanta anys.

En les grans productores treballen una sèrie de treballadors estables i
especialitzats com ara l'equip de producció pròpiament dita, els departaments
comercials i de lectura de guions. En una cinematografia relativament modesta
com l'espanyola aquesta estructura a penes la posseeixen una desena
d'empreses.

Els membres de l'equip de producció estan encapçalaments lògicament pel
Productor, propietari de l'empresa, que s'identifica amb l'empresa fins al punt
que de vegades la dóna el seu propi nom. El productor és la figura que
planteja, organitza i promou el procés de realització i comercialització d'una
pel·lícula assumint sempre la responsabilitat financera del film.

El responsable màxim en la producció concreta d'una pel·lícula és el Productor
Executiu, una figura que a vegades, però no sempre, es confon amb el mateix
productor. Entre moltes altres funcions, el productor executiu s'encarregarà del
compliment dels terminis i del pressupost determinats. Significativament, és
l'única persona que té capacitat per a tallar o prolongar un rodatge.

En el següent escaló de l'estructura laboral trobem el Director de Producció.
Aquest, que s'incorpora al treball una vegada aprovada la versió definitiva de
guió, supervisa la gestió econòmica i administrativa diària (de fet, amb l'ajudant
de direcció s'ha encarregat dels desglossaments de guió i del pla de treball).
Sol presentar-se diàriament en el rodatge per a estudiar les necessitats i
controlar financerament els imprevists. Més avall trobem els ajudants de
producció o, segons l'envergadura de la producció, un Cap de Producció,
responsabilitzats de tasques com ara aconseguir els permisos de rodatge,
seleccionar les empreses auxiliars o preparar les necessitats del rodatge per a
l'endemà. També, en l'equip es troben els auxiliars de producció que
s'encarreguen de l'organització o paperams menors.

Un últim apartat de l'estructura de l'equip de producció fa referència a les labors
del Regidor, encarregat de connectar als equips de producció i de direcció
artística aconseguint totes aquelles necessitats decoració o de vestuari que
vagin sorgint durant el rodatge. A la Secretària de Rodatge, les labors de la
qual són administratives, en estreta relació amb el Productor Executiu i amb el
Director de Producció. I al Pagador comptable, la persona més esperada per
tots els que treballen en una pel·lícula, perquè és l'encarregat de repartir, al
final de la setmana o del mes, els xecs bancaris i compensar les factures.

Segons s'ha sofisticat el cinema contemporani, ha proliferat la figura de
Responsable de Càsting, encarregat d'aconseguir la figuració i als actors
secundaris, o fins i tot protagonistes, si el que es busca són actors novells.
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2.2.7.4 Les coproduccions internacionals

Fer cinema és car. Tan és així que el més habitual és que tots els
llargmetratges es realitzen a partir de la col·laboració de diverses productores.
Quan aquestes productores provenen d'estats nacionals distints, es parla de
coproduccions internacionals. Aquest model de finançament és una mostra
indirecta de la palpable dificultat que entranya el negoci del cinema i la
necessitat repartir riscs d'inversió i d'ampliar les opcions de mercat.

Se sol dir que les coproduccions europees són la via més eficaç per a oposar-
se al domini nord-americà en els mercats cinematogràfics europeus: en repartir
els costs i beneficiar-se dels diferents ajuts públics nacionals, els mercats
s'amplien i pot despertar-se l'interès del públic dels diversos països
coproductors, sobretot a partir del reconeixement que poden tenir els actors
nacionals als seus països originaris.

Les coproduccions es classifiquen segons el nombre de països implicats
(bipartides, tripartides o multipartides) i segons la quantitat aportada
(majoritàries, equilibrades o minoritàries).

El caràcter ambiciós d'una coproducció comporta un augment del cost enfront
d'una pel·lícula íntegrament nacional: despeses mortes, que no intervenen en
la realització de la pel·lícula (promoció, agents, serveis jurídics, llicències
d'exhibició); despeses duplicades, el mateix gasto assimilat per cada un dels
productors (traducció del guió, tècnics en cada un dels països a rodar, viatges i
dietes, doblatges, crèdits); despeses pròpies, els creats per la pròpia fórmula
de coproducció (conferències telefòniques, segurs internacionals, imposts).

2.2.7.5 Les empreses auxiliars

Al llarg de la història, algunes grans empreses cinematogràfiques han intentat
abordar entre les seves activitats el conjunt del sistema de producció de
pel·lícules: des de la creació del guió fins a les sales de consum, però el més
freqüent és que la producció d'una pel·lícula sigui el resultat combinat de la
col·laboració de moltes empreses que no formen part de la pròpia productora:
Empreses de Serveis de Producció.

En el model oficial de pressupost d'una pel·lícula, que l'Institut de la
Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) estableix per als ajuts públics del
Ministeri d'Educació i Cultura, els serveis oferts per les empreses auxiliars
apareixen a partir del capítol 4.

L'escenografia es refereix a les partides econòmiques de mobiliari, attrezzo,
construccions, vestuari, maquetes, material d'efectes especials, maquillatge i
perruqueria, semovents i altres complements. La primera labor del Director de
Producció és la de conscienciar els encarregats de cada departament perquè el
que s'adquireixi sigui sempre al mínim cost o, si es pot, gratuït, amb la
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contrapartida de figurar en els agraïments dels títols de crèdit o apareixent en
algun pla de la pel·lícula (el que, si genera algun ingrés per a la productora, es
coneix com product placement; per exemple, els rellotges de James Bond).

En el passat, tots els films, es rodaven en estudis i aquests constituïen una de
les majors empreses auxiliars. Indicativament pot dir-se que una indústria
intermèdia en el context mundial com l'espanyola comptava, a mitjan anys
cinquanta, amb uns quinze estudis entre Madrid i Barcelona. En l'actualitat, a
causa de la proliferació de programes televisius, han tornat a augmentar. El
capítol 5 del pressupost oficial ressenya, entre altres, les despeses produïdes
pel lloguer dels platós.

Els capítols sis i set fan referència a les despeses de maquinària i els viatges.
Aquí s'inclou, en el primer cas, el pressupost de la cambra i tots els seus
accessoris, i l'utillatge necessari per a la captació del so. Una mateixa empresa
pot disposar d'algunes d'aquestes necessitats però és molt usual que s hagin
de contractar en diferents companyies. També en aquest apartat es recullen les
despeses del material d'il·luminació, el fluid elèctric (generadors o grups
electrògens) i els camions per a transport de material. A més inclou els
desplaçaments, allotjament, dietes i alimentació durant les hores de treball de
l'equip humà del rodatge. Segons la normativa legal, quan es roda a més de 50
Km del lloc d'origen de la productora, els treballadors han de fer nit i ser
hostatjats i pagar-se'ls dietes per a alimentar-se en les hores no laborals.

Els capítols vuit i nou reflecteixen els costs del negatiu (que sol aconseguir els
15000 metres en les produccions modestes), el positiu, les dues primeres
còpies de la pel·lícula (no les còpies d'exhibició), el material de so (DAT), el
material del foto fixa; així com tots els serveis realitzats pel laboratori: revelat,
positivació, crèdits i els efectes de truca.

Finalment, els capítols deu, onze i dotze que componen el pressupost oficial,
fan referència, tant als inevitables segurs que cobreixin els riscs d'imprevists:
major durada del rodatge major, segurs d'actors o actrius, etc., com els acords
que es facin amb altres empreses per a les campanyes publicitàries.

2.2.7.6 Organització general de la producció

En tots els països del món el sistema per a produir una pel·lícula és igual: un
procediment i una organització extraordinàriament eficaç dissenyada per la
indústria nord-americana en els anys vint del passat segle. Certament, el cicle
de producció de les pel·lícules que van desenvolupar els Estudis de Hollywood
va deixar d'existir fa dècades, però els seus principis organitzatius de divisió de
treball s'han filtrat en la manera de fer pel·lícules de totes les cinematografies,
amb independència del seu vigor industrial o modèstia econòmica.

Una vegada coneguda la idea que es va a convertir en pel·lícula, el primer pas,
clar està, consisteix a aconseguir un capital a través de diverses fonts. Però
després es tracta de crear l'equip de treball. L'epicentre d'aquest primer grup ho
constitueix el productor executiu, o director de producció, el director i el
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guionista. Tant el director com el director de producció solen tenir un equip
conegut de professionals en què confien i als que solen recórrer. El director pot
proposar tant a l'ajudant de direcció, com al músic, al director artístic, al director
de fotografia i així successivament a diversos col·laboradors amb els que se
sent més còmode per a treballar. Aquests caps de departament, al seu torn,
proposen al seu equip habitual de subordinats (el director de fotografia al segon
operador, a l'ajudant de cambra, en auxiliar de cambra i, de vegades, a
l'assistent de Vídeo).

L'equip de producció és el primer a incorporar-se al projecte en la mateixa fase
de preproducció. Estableixen el pressupost i inicien un primer desglossament
del guió per a advertir les primeres necessitats. A continuació s'incorpora
l'equip de direcció, principalment l'ajudant de direcció, perquè, junt amb el
director de producció, estableixin els desglossaments definitius i el pla de
treball. Aquesta fase és clau, perquè tot el treball s'ajustarà a aquest pla de
producció que posteriorment serà repartit entre els diversos departaments
perquè puguin organitzar-se. Hem de recordar que un rodatge no coincideix
cronològicament amb l'ordre de guió, sinó que es roda agrupant per dies les
localitzacions i els actors.

Alhora que es va tancant aquest ordre de rodatge, es realitzen les proves i
contractacions d'actors, s'estableixen els exteriors, els interiors naturals i el
plató. A les localitzacions acudeixen el director de producció, el director,
l'ajudant de direcció, el director de fotografia i el director artístic per a aprovar-
les. Una vegada fet açò, l'equip de producció ha de sol·licitar els permisos de
rodatge i tancar els lloguers amb les empreses auxiliars. Després d'un període
de proves de la cambra, de maquillatge i del vestuari s'inicia el rodatge.

El director de producció i l'ajudant de direcció estableixen cada dia l'ordre de
rodatge, concreció del pla de treball inicial en els casos que s hagin produït
imponderables. També, en aquest moment s'incorporen a la producció del film
els departaments encarregats de la publicitació i comercialització del film,
negociant la presència dels mitjans de comunicació en determinats dies del
rodatge.

En finalitzar el rodatge comença la fase coneguda com postproducció:
muntatge, sonorització, efectes i mescles finals. En aquest procés intervenen, a
més del director i productor, el muntador, els tècnics de laboratori i els estudis
de so. Paral·lelament, l'equip de producció roman uns dies treballant a les
oficines de la productora tancant els últims aspectes de la pel·lícula.

Una vegada que es té la còpia final, el productor haurà de centrar-se en labors
de promoció i comercialització del film. En pel·lícules cares, o en
cinematografies econòmicament poderoses com la nord-americana, és habitual
que es realitzen exhibicions amb públics determinats per a veure com
reaccionen aquestos públics concrets davant el visionat de la pel·lícula. És
freqüent que aquests assaigs serveixin per a esgotar el muntatge o reduir la
durada definitiva.

En aquest punt, la labor quedarà en mans de les Empreses de Distribució i de
les Empreses d'Exhibició: els cinemes. A Espanya no és freqüent, però en
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altres llocs la productora realitza estudis sobre les respostes dels públics a les
sales per a millorar en successives produccions.

2.2.7.7 Tancant la pel·lícula

Quan el productor ja té la pel·lícula acabada, ha finalitzat un llarg camí que es
va iniciar amb una simple idea, un llibre recomanat o la proposta d'un amic
guionista prenent un cafè. Cada fase de la producció té una longevitat
determinada. A Espanya, a penes es dedica entre un mes i mig i dos mesos de
mitjana per a preparar una pel·lícula, uns dos mesos per a rodar-la i un altre
mes o mes i mig per a la postproducció. Açò dóna lloc a mig any de procés a
què cal afegir, probablement, un altre any d'escriptura, revisió i aprovació del
guió. En suma, que des que es planteja el projecte, fins que es té la còpia
definitiva de la pel·lícula transcorre entre un any i mig o dos anys.

Però després d'aquesta àrdua època arriba el moment de promocionar i
explotar el producte, perquè el productor té crèdits que tornar i una inversió que
amortitzar. Els pagaments als laboratoris i a les empreses auxiliars se n'aniran
realitzant per terminis.

Les vies més usuals de promoció del cinema espanyol són la publicitat en els
mitjans de comunicació i en tanques publicitàries. A diferència de les
produccions americanes, no és molt quotidià recórrer al merchandising. La
creació del cartell o pòster és important perquè s'utilitzarà en tanques i
marquesines. Des dels anys 90 del segle XX, es va estendre la practica de
realitzar un breu documental en vídeo, que relatarà certs aspectes de la
pel·lícula i del seu procés de producció, rebent el nom de making of (com es
va fer), amb fins promocionals, d'una mitja hora de durada. En els últims anys
s'ha assentat la creació d'una pàgina web de la pel·lícula. Així mateix, els DVD
més treballats incorporen multitud d'extres que eixamplen els plaers que van
units al visionat del film.

El productor afegeix en les contractes del director i dels protagonistes una
clàusula que obliga a aquests a realitzar labors de promoció, donant rodes de
premsa i assistint a l'estrena de les principals capitals del país, i l'extensió dels
quals pot arribar a tenir un any de durada. La ràdio, i en major grau la televisió i
la premsa, solen ser les millors plataformes en el moment del llançament de
l'estrena, amb la intervenció d'aquests per a compensar la molt petita inversió
que es realitza en falques radiofòniques i, sobretot, en anuncis publicitaris per a
televisió; donat l'elevat preu del segon de publicitat en televisió, no sol
compensar si un film no surt als cinemes amb, almenys, cent còpies.
Normalment, la qual cosa sol fer-se és contractar-se els serveis d'un gabinet de
comunicació, encara que moltes vegades és més rendible fer-ho abans del
rodatge per a aprofitar les relacions públiques durant el mateix.

Un vessant distint la conformen els premis i els festivals de cinema. Guanyar un
premi pot revitalitzar una carrera comercial i potenciar les altres crides finestres
d'amortització, com el vídeo o el pagament per visió de la televisió de
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pagament. Quan es participa en un festival de renom se sol fer coincidir amb
l'estrena per a aprofitar l'estirada que suposaria un possible premi.

Com últim punt, i potser menys controlable per part del productor, se situaria la
influència de la crítica. Més aïna es pot deduir que la seva influència és mínima,
donada la baixa taxa de lectura de periòdics i revistes que es dóna a Espanya, i
que els programes televisius exerceixen més la promoció que la valoració.

La veritat és que tot productor assumeix un gran risc quan decideix emprendre
l'aventura de convertir en realitat un projecte cinematogràfic, atès que ningú té
la clau de l'èxit.

Cada pel·lícula és diferent de l'altra pel que el finançament és sui generis. En
el cas de les pel·lícules De Juliol Medem, que es veuen en tot el món, podem
comptar, dins de l'amortització de la inversió, amb una quantitat de diners
rellevant , assenyala Fernando Bovaira, director de Sogecine.

Si el distribuïdor té previst que la seva pel·lícula es distribueixi a l'exterior, no
necessita recolzar-se tant en el finançament pública. Però si la seva distribució
es limita exclusivament al territori nacional, l'Administració juga un paper
essencial en la comercialització d'aquesta obra.

A diferència d'altres productores, Sogecine no sol comprometre amb bestretes
de distribució la distribució en sales, vídeo o internacional perquè, segons el
seu director, l'experiència ha demostrat que és un diners cars: les bestretes
que es reben són a canvi de comissions molt altes. Nosaltres ens podem
permetre el jugar a risc. Però no hi ha dubte que l'explotació a les sales és la
que determina el valor de la pel·lícula a posteriori. Si la pel·lícula funciona aquí,
la seva explotació posterior en vídeo és sucosa , comenta.

Generalment, hi ha cinc pel·lícules espanyoles que tenen èxit en vídeo a l'any. I
la televisió també és un canal d'ingressos important encara que Televisió
Espanyola continua pagant el mateix que pagava fa anys. Però tot depèn dels
canals de televisió per on es distribueixi i, de cara a l'exterior, dels països.

Bovaira adverteix que produir és un negoci de risc: És molt difícil alçar-se
després d'una caiguda pel que sempre és necessari diversificar riscs .
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2.2.8 ACTORS PRINCIPALS DEL MERCAT

El mercat del cinema involucra a 3 actors principals:

 
la producció

 
la distribució

 
la comunicació pública (exhibició i emissió)

L'empresa productora s'encarrega de realitzar la pel·lícula per a poder
explotar-la de manera comercial. Assumeix el finançament i promoció de les
pel·lícules que produeix.

L'explotació comercial d'una pel·lícula consisteix a distribuir-la per a la seva
comunicació pública.

L'empresa distribuïdora és l'intermediari comercial entre la productora i
l'exhibidora. S'encarrega de llançar les pel·lícules en el mercat.

L'empresa exhibidora fa possible el consum mitjançant sales de cinema en
què projecta les pel·lícules al públic.

Després d'haver estat estrenada en sales de cinema, les pel·lícules es poden
passar a un suport videogràfic per al seu lloguer i venda i emetre en canals
televisius de pagament i obert mitjançant la compra/ venda dels seus drets
d'emissió.

En l'apartat següent tractarem d'aclarir el funcionament d'aquest mercat.

2.2.8.1 ESQUEMA DE PRESENTACIÓ
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PRODUCTORA CINE

 
Busca proyectos 

Busca financiación 
Contrata al personal 
Realiza la película 

Asume los costes de promoción 
Hace la copia standard 

Crea los materiales publicitario para el distribuidor 
(trailer, fotos, making off...) 

Posee el derecho de explotación comercial de la 
película (derechos de distribución + exhibición)

 

CANALES DE TV

 

Emite la película en su canal televisivo 
Se negocia ventanas de protección, número de 
pases y por cuantos meses o años (contrato de 

emisión) 
Se suele pagar en 3 veces: al inicio del rodaje, en 

mitad del rodaje para la copia estándar 
También pueden ser co-productoras al invertir en la 

producción de la película (equity) 
Adquiere los derechos de emisión (y en el 

caso de co-producción, una participación en la 
producción) 

DISTRIBUIDORA CINE

 

Negocia con el productor y el exhibidor las condiciones más 
ventajosas de la película 

Decide la técnica de lanzamiento de la película (nº de copias)

 

Anticipa los gastos de publicidad y copias 
Edita los materiales publicitarios 

Hace las copias necesarias y las distribuye (Ejerce el derecho 
de distribución de la película) 

Recibe la facturación y se la reparte con el productor 
Adquiere los derechos de explotación comercial 

(reproducción de copias y comunicación pública) en un 
mercado y por un período de tiempo determinado.  

SALAS DE CINE

 

Proyecta la película al público 
Recibe y reparte la recaudación de taquilla 

Adquiere el derecho de exhibición pública 

DISTRIBUIDORA 
CINE 

Negocia mercados (se 
suele hacer por lote) 

CANALES DE TV

 

Contratos de emisión 
entre la productora y el 

canal de tv 
Emite la película en su 

canal televisivo  

CANALES DE 
TV 

Emite la película en 
su canal televisivo 

Adquiere los 
derechos de 

emisión 

 

DISTRIBUIDORA 
VÍDEO 

Vende y distribuye las 
copias 

PUNTOS DE VENTA

 

(video clubes) 
Alquila o vende las copias 
de la película al público. v
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Distribución

 

Producción

 

Exhibición

 

Vende derechos de explotación 
comercial de la película 
Entrega una copia estándar 
Entrega material publicitario

 
Paga adelantos de distribución

Reparte la facturación

Vende derechos de exhibición 
Distribuye Copias necesarias
Proporciona PLV (promoción)

Reparte el % acordado de la 
recaudación de taquilla  

Vende derechos de emisión (derechos 
de antena o pre compra) 
Entrega una copia estándar 

Paga derechos de 
emisión (minimum 
garantizado)  

Vende la licencia 
Videográfica (derechos 

de reproducción 
+distribución)

 

Paga la licencia 
Videográfica (pago fijo o 
a % sobre los ingresos 
de la comercialización)

 

Vende

 

las copias (pago 
fijo por unidad)

encarga

 

copias 
(pago fijo por 

unidad))

   

Explotación comercial 

SALAS DE 
CINE 

(Filmotecas...)

 

Emite la película en 
su canal televisivo 

Adquiere los 
derechos de 

PRODUCTORA VIDEO

 

Transforma la película en 
soporte fotográfico o 
videográfico (DVD) 

Produce copias 
Adquiere la licencia 

Videgráfica 

AGENTE

 

Negocia ventas 
internacionales 

VENTAS 
INTERNACIONALES

 

Suministra las copias 
pedidas

Paga por copia

 

comprada
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2.2.8.2 PRINCIPIS QUE REGEIXEN AQUEST MERCAT I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES

Principis

 
Cap producció nacional aconsegueix amortitzar les seves pel·lícules al
mercat propi. Es fa necessària l'exportació.

 

Cada pel·lícula és un prototip i només és possible la fabricació en sèrie
(còpies) dins del seu propi cicle de producció.

 

La realització d'una pel·lícula suposa una molt elevada inversió la
possible recuperació de la qual, sotmesa a la seva explotació comercial,
és molt lenta per ser un consum de caràcter successiu (cinemes, TV de
pagament, vídeo clubs, TV oberta...).

 

No hi ha una relació directa entre les inversions en una pel·lícula i el seu
resultat.

Conseqüències d'aquests principis

 

La indústria cinematogràfica s'enfronta amb un nivell de risc molt
superior a qualsevol altra indústria de producció de béns, per la
incertesa de les previsions (per això a Europa els bancs no solen invertir
en cinema). Les noves tecnologies (TV i vídeo) amplien les formes de
finançament. Abans només s'exhibia en cinema i ara també es pot veure
en televisió o DVD.

 

La producció d'una pel·lícula precisa d'una situació excepcional de
finançament.

 

Els ingressos en sales no es consideren suficients quasi mai, així que es
complementen amb els de la TV i el vídeo.

 

La venda internacional d'una pel·lícula es fa imprescindible
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2.2.8.3 RELACIONS ENTRE PRODUCCIÓ CINEMA I DISTRIBUCIÓ

Cal tenir la distribució controlada en cada projecte. De les 110 pel·lícules que
Espanya va produir el 2003, l'11% no s'han aconseguit estrenar. Distribuir una
pel·lícula té el seu al·licient perquè hi ha quantitat de sales a Espanya: 4.398
pantalles d'exhibició.

El nombre de còpies per a l'explotació en sales ha sigut de 39.311 còpies de
pel·lícules estrangeres distribuïdes (dada inferior al 2004 amb 40.581 còpies),
de les quals, 41 han eixit amb més de 300 còpies i 13 amb més de 400. El
2004, 30 pel·lícules van eixir amb més de 300 còpies i 3 amb més de 500.

Quant a les còpies de pel·lícules espanyoles distribuïdes, aquestes continuen
augmentant en número, amb 8.372 còpies i 4 pel·lícules que han eixit amb més
de 300 ( Torrent 3: El Protector , El Regne Del Cel , Fràgils i Els dos costats
del llit ). Les dues primeres van eixir amb més de 400 còpies. El 2004 van ser
7.516 còpies i 3 pel·lícules amb més de 300 còpies.

La relació entre productora i distribuïdora es basa en la cessió, per part de la
productora, i adquisició, per part de la distribuïdora, dels drets d'explotació
comercial de la pel·lícula en un lloc o mercat i per un període de temps
determinat. Hi ha dos drets d'explotació sobre la pel·lícula: el dret de
distribució i el dret d'exhibició. Ambdós són atorgats a la distribuïdora que
exercirà el primer i cedirà el segon als exhibidors.

Les distribuïdores grans arriben a molts països; quan no és així s'encarreguen
de negociar mercat a mercat amb altres distribuïdores. El temps màxim ronda
els 5 anys prorrogables. Avui se sol escurçar a 3, perquè una pel·lícula no sol
estar en sala més d'un any (durant el primer any es recapta un 90% o 95% de
la recaptació total). Quan només s'exhibia en sales de cinema el temps de vida
era més llarg, amb 5 o més reestrenes. Avui només queden com a cinemes de
reestrena els cinemes d'estiu, filmoteques.

Les despeses de publicitat (premsa, TV...) i còpies són a càrrec de la
productora (ho ha d'incloure en el seu pressupost de producció); no obstant
això és la distribuïdora que ho avança. Quan la distribuïdora rep els diners de la
taquilla que li correspon repartir-se amb el productor, amortitza la bestreta
abans de repartir el percentatge.

La distribuïdora és la que rep els ingressos de taquilla i ho reparteix amb la
productora en proporció de percentatges pactats a través d'un contracte.

Hi ha 3 formes de relació:

1). La distribuïdora inverteix una suma de diners des de l'inici del
projecte
En aquest cas, el distribuïdor tindrà cert dret d'opinió respecte al guió,
l'equip tècnic i artístic i de vegades fins podrà fer canvis en el muntatge
final. A més serà ell la primera persona a recuperar la seva inversió
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amb els primers ingressos de l'explotació de la pel·lícula; primer
recuperarà la bestreta donada a la productora i després les despeses
invertides en el llançament o promoció. Una vegada que el distribuïdor
hagi recuperat la inversió, la resta dels guanys de l'explotació es
repartirà en proporció dels percentatges pactats a través del contracte.

Les condicions de pagament generalment són: el 10% en tenir el guió
per a filmar; un segon pagament el primer dia de rodatge; un tercer
pagament a l'entrega del material amb l'aprovació de la distribuïdora;
un quart pagament es fa amb l'estrena en cinema de la pel·lícula,
establint-se una clàusula amb un període determinat de temps per si la
pel·lícula no s arribarà a estrenar; el 5è pagament es realitza sis mesos
després de l'estrena, quan es llança al mercat en format vídeo; i el 6è i
últim pagament es fa entre 3 i 6 mesos després del llançament del
vídeo. El percentatge que es paga en cada període és negociable,
però generalment els primers dos són del 10% i els següents quatre
del 20%.

Si la distribuïdora compra els drets de distribució una vegada acabada la
pel·lícula:

2). La distribuïdora compra a percentatge.
La cessió dels drets d'explotació comercial es realitza sense que
prèviament la productora hagi rebut una quantitat definitiva per la
distribuïdora. S'estableix un percentatge de participació de la
productora a partir dels ingressos que reben les distribuïdores, amb la
qual cosa ambdues queden lligades al futur comercial de la pel·lícula.
Sol estar entorn del 35-45% de la facturació.

En aquest cas és molt freqüent que el distribuïdor concedeix un mínim garantit.
És diners que rep el productor i que el distribuïdor recuperarà amb la taquilla.
En estar garantit el distribuïdor no ho percebria si no hagués taquilla.

3). La distribuïdora compra en ferm. L'adquisició dels drets d'explotació
comercial es fa mitjançant l'entrega a la productora d'una quantitat fixa
i determinada. És una compravenda; amb la qual cosa els resultats de
taquilla només aniran a la distribuïdora. S'usa sobretot quan es vol
distribuir a mercats estrangers i entre empreses de diferents països
(per la impossibilitat de controlar la recaptació).

Els drets de distribució comencen amb la signatura del memoràndum i el
període de temps pel qual se cedeix el dret varia entre els 5 i els 25 anys, no
obstant això, si el distribuïdor és finançador de la pel·lícula-opció 1)-, els drets
són a perpetuïtat, i els guanys en proporció al percentatge de la seva inversió
en la pel·lícula.

En el mercat nacional la comissió per serveis del distribuïdor es retira en la
primera facturació (un 30%) i la resta de la facturació (o facturacions) s'aplica a
amortitzar l'avanç que ha posat el distribuïdor, fins que cobreix totalment el
deute i ja es comença a donar al productor la seva part. En el mercat
internacional el distribuïdor aplica el 100% de la facturació a amortitzar l'avanç,
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la qual cosa és més ràpid, i després la resta de les facturacions es divideixen al
50%, per la qual cosa el distribuïdor surt guanyant.

El mercat exterior pot ser una porta a una eixida reeixida del nostre cinema ja
que comença a mirar a Espanya i el que caldria fer és promocionar-nos a
l'exterior molt més i millor. La distribució internacional és fonamental perquè el
cinema espanyol es conegui en altres mercats. Però és una tasca que
correspon al distribuïdor i als agents i, en la majoria dels casos, resulta difícil de
dur a terme: la força de les majors americanes és massa fortes i, quant a
Europa, no hi ha una distribució internacional organitzada.

Realment no existeix actualment una distribuïdora paneuropea. L'ideal seria
que hi hagués una companyia europea que pogués estrenar l'obra en els
diferents països europeus més importants com França, Itàlia, Alemanya, Gran
Bretanya i Espanya. El que es fa habitualment és moure la pel·lícula per les
diferents distribuïdores locals de cada un dels països.

També cal tenir en compte la competència de les majors, els pressupostos de
producció de la qual no tenen res a veure amb els petits pressuposts de certes
produccions europees.

Molt pocs europeus funcionen per paquets en sales. No obstant això, en el cas
dels americans, aquests utilitzen el sistema d'output deals, és a dir, que els
acords que signen amb els distribuïdors es basen en la distribució de pel·lícules
de qualitat i altres de menys qualitat durant un temps determinat, totes dins del
mateix paquet.

A Espanya la majoria de les pel·lícules nacionals o europees es distribueixen
sense avanç. El que ho paga tot el productor i llavors el distribuïdor disminueix
la seva comissió, que no sol superar el 20%, perquè corre un risc menor. Açò
ocorre quan els distribuïdors no tenen especial interès en la pel·lícula.

La distribuïdora també pot vendre els drets de comunicació pública de la
pel·lícula a canals de televisió. En aquest cas la productora es queda amb el
70% i la distribuïdora amb el 30% dels guanys.

Hi ha directors i productores de gran fama internacional que, només de
presentar el projecte de la pel·lícula a distribuïdors i asseguradores, se'ls
concedeix el contracte i el crèdit. Realitzen una venda internacional de la
pel·lícula, fins i tot abans de començar a rodar-se, fent contractes amb
distribuïdores de països de tot el món, que els donen una sèrie de bestretes
(uns 400.000 dòlars), però no de forma total, sinó que dipositen la quantitat en
un banc internacional assenyalat pel productor a través d'un crèdit bancari
irrevocable. Així, el productor, encara que ho té al seu nom, té diverses
restriccions d'ús; només podrà fer ús d'ell quan:

 

demostra davant el banc que el distribuïdor ja està en condicions de tirar
les còpies perquè ha rebut ja el duplicat del negatiu màster.

 

aquest moment té també un límit temporal o termini per a lliurar-li al
distribuïdor el negatiu. Si no es compleix, el distribuïdor saca el seu
diners del banc i el productor es queda sense bestreta.
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L'exhibició continua comptant amb les sales de cinema com principal baluard
per a comercialitzar una pel·lícula. Després, se situa el vídeo i en última
instància, la televisió, que és una finestra molt atractiva per als productors. A tot
açò cal afegir el desenvolupament de la televisió per cable i, en última
instància, la televisió digital, en totes les seves formes. Si a açò li traiem el fet
que, abans i passats cinc anys, el destí d'una pel·lícula eren els arxius de les
filmoteques excepte en el cas de les grans produccions que es reestrenaven
ara, els dits títols són reposats contínuament per televisió i es distribueixen en
vídeo o a través de col·leccions o publicacions impreses, la qual cosa també
genera beneficis substanciosos. Aquesta situació ha derivat que, des de fa uns
anys, molts productors han fet el negoci de la seva vida venent els drets de les
seves pel·lícules als cridats inversors, que es dediquen a comprar catàlegs
sencers de cinema. Aquest és el cas d'Enrique Cerezo, a Espanya; Llig Kirch, a
Alemanya; o Ted Turner, als Estats Units.
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2.2.8.4 REPARTIMENT DE LES TAQUILLES

Denominacions

IBT: Recaptació bruta taquilla
IN = IBT - IVA
A: import que es porta els autors: Autors = a per IN
E: import que es porta l'exhibidor: Exhibidor = e per IN
e: percentatge que es porta l'Exhibidor
a: percentatge que es porta els Autors
P: import que es porta el Productor
D: import que es porta el Distribuïdor
F: import que es reparteix entre Productor i Distribuïdor: F = D + P (Facturació)
p: percentatge que té el productor sobre F: P = F per  p
Ad: Bestreta de distribució
PA: Punt d'amortització: PA = Ad per p
P = p per ( F  PA )

Fórmula

P = p per {[ ( IBT  IVA )  ( A + E) ]  PA }

Exemple:
Dades

Recaptació bruta taquilla: 1000 euros
Exhibició es porta un 50% de l'IN
Autors es porten un 2% de l'IN
Producció i distribució van al 70/30%
Bestreta de distribució = 300 euros
IVA = 6,542%

Problema

Com es reparteix la taquilla?

Resolució

IBT = 1000
e = 50
a = 2
p = 70
Ad = 300
F = [ ( IN )  ( A + E ) ]
IN = IBT  IVA per IBT = 1000  ( 1000 per 0,0654) = 1000 - 65,4 = 934,6
A = IN per a = 934,6 per 0.02 = 18,7
E = IN per e = 934,6 per 0.5 = 467,3
PA = Ad per p = 300 / 0,7 = 428,6
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P = p per  [ ( IN )  ( A + E ) ]  - PA 
P = 0,7 per 

 
[ ( 934,6 )  ( 18.7 + 467.3 ) ]  428,6 

P = 0,7 per 

  
[ 934,6 486  428,6 ] 

P = 0,7 per 20
P= 14

A la productora li corresponen 14 euros dels 1.000 recaptats en taquilla.

En aquest exemple hem suposat que es recaptava 1.000 euros, no obstant això
la recaptació mitjana d'un llargmetratge de producció català és de 30.000
euros.

Simulació de càlculs de l'import dels ingressos bruts de taquilla que correspon a
la Productora (P):

 

sense bestreta de distribució

 

amb un 50% dels ingressos bruts de taquilla per a l'exhibidora

 

70/30% Producció-Distribució

P =0,7 per [(IBT  IVA)  A  E]

2004 Recaptació
(IBT)12

Espectador
s

Ingressos de
taquilla per a la
Productora (P)

Shrek 2
(número 1 del rànquing)

28.496.303 8.248.569

Mar dins
(pressupost 10 m. )

18.972.800 3.995.469 5.957.945

La mala educació
(pressupost 5 m. )

6.018.838 1.241.181 1.890.069

La lluna d'Avellaneda
 (pressupost 0,8 m. )

1.531.326 305.455 480.876

Mitja de la producció
catalana el 2006

37.323 11.720

                                           
12 Font: EGEDA
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2.2.8.5 RELACIONS ENTRE PRODUCCIÓ DE CINEMA I TELEVISIÓ

Existeixen 3 tipus de col·laboracions entre una productora i una TV:

1/ Fórmula finançada o arrendada de servei

Es delega la producció i es paga un cost de producció més un benefici
industrial (en general entre un 25% i un 15%). Aquesta fórmula és molt
utilitzada en vídeos industrials. Va sorgir perquè les cadenes de TV no
tenien professionals del cinema en plantilla.

2/ Coproducció

Producció associada. Associació de capital. No té res a veure amb la
coproducció internacional. No hi ha cap tipus de legislació o normativa.
Només ha d'haver-hi una participació en percentatges per repartir els
guanys. El desavantatge és que la productora perd la completa titularitat
i no obté beneficis per venda de drets d'emissió. Una dels avantatges és
que la productora té assegurada la venda de la pel·lícula a cadenes
internacionals.

3/ La precompra de drets d'antena o emissió

Existeixen 2 models segons el moment de la compra:

 

Vendes a priori, drets d'antena, prevenda o precompra.
És la formalització del dret d'emissió mitjançant el contracte
subscrit per la productora de cinema i l'emissora de TV. Es
realitza sovint abans d'iniciar el procés de producció. La diferència
entre els drets d'antena i la precompra és molt petita: en la
primera se signatura abans de començar a rodar, la segona es
tanca quan ja s'està rodant (es disposa d'imatges). Se sol usar
per a la negociació la documentació que es tingui del projecte, la
qual cosa es coneix com above the line: guió, director, actors,
música i director de fotografia. El fet de tenir imatges facilita la
negociació. Els termes de la negociació solen ser: finestres de
protecció13, nombre de passes i per quants mesos o anys tindrà
els drets. A vegades les televisions negocien la distribució
internacional amb altres televisions. Dins d'aquestes vendes hi ha
dues formes de pagament:

 

Fraccionament de pagament. Solen ser tres: a l'inici del
rodatge, en meitat del rodatge, per a la còpia estàndard.

 

Assegurança de bona finalització: un sol pagament, però
s'assegura la pel·lícula perquè s'acabi.

Al contracte a priori s'ajuda al productor a resoldre el problema
econòmic. Però per a la cadena implica assumir un risc gran en el
nivell qualitatiu, perquè es compromet amb quelcom que encara

                                           
13 

Finestra de protecció: temps que tardarà la pel· lícula a ser emesa en un altre tipus de canal de
comunicació (cinema – tv de pagament – lloguer de dvd – tv oberta – venda de dvd).



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 90

no coneix, només té indicadors. Quan en la pel·lícula s'inclou en
els títols Amb la participació de o Amb la col·laboració d'una
cadena de TV, significa que s'ha fet una prevenda. En aquesta
expressió de Amb la col·laboració d'està implícita una de les
bases d'aquest sistema: les empreses de TV opten de manera un
poc forçada per col·laborar amb la indústria nacional, ajuden a la
producció cinematogràfica del país. Això és típic en el cas de les
cadenes públiques. Les privades no ho feien tant, així que va
caldre animar-les a col·laborar amb la indústria nacional de mode
normatiu: tenen l'obligació d'invertir el 5% dels seus ingressos
anuals en pel·lícules nacionals i d'emetre-les. I les cadenes
prefereixen cobrir aquesta quota a priori i no a posteriori, perquè
si la pel·lícula encara no està feta, el productor no demana tant
com si ja s'hagués estrenat i hagués tingut èxit. Açò és típic a
Europa però en USA també es dóna.

 

Vendes a posteriori o drets d'emissió.
Es tracta de la formalització del contracte d'emissió entre la
productora i l'emissora de TV una vegada que s'ha rodat i exhibit
en sales. Se sol pagar menys que les vendes a priori i és el model
més usat. El primer model (venda a priori) s'usa en les pel·lícules
nacionals i el segon (venda a posteriori) per a les estrangeres i les
nacionals que no es van contractar abans del rodatge. Les tarifes
per drets d'emissió es fixen en funció de la taquilla i de l'any de
producció: una pel·lícula de l'any 2000 val menys que i una de
recent creació.

Les productores de llargmetratges mantenen una relació directa amb les
empreses emissores de TV, sense intermediaris; és una relació típica de
mercats nacionals. La productora ven els drets d'emissió o d'antena de la seva
pel·lícula a la cadena de TV, per a un espai (cobertura) i un temps (normalment
en exclusiva) determinats. La productora posa al servei de la cadena un màster
d'emissió, fotografies i una sinopsi. Per tant, a nivell nacional, el distribuïdor és
un intermediari innecessari.

A nivell internacional, la productora cerca en cada país una distribuïdora que
pugui ocupar-se de les 3 finestres: sala, vídeo i TV. Així la distribuïdora pot
mantenir la pel·lícula en cada finestra el temps que li sembli convenient per a
traure-li benefici, sense estar pressionada pels distribuïdors de cada camp
específic.

Triar bé a la distribuïdora en sales és fonamental, l'èxit en sales determina l'èxit
en vídeo, i a més el normal últimament és que les cadenes en contractar una
pel·lícula per a la seva emissió, contractualment posen unes condicions
d'explotació en sales, com el nombre de còpies, les ciutats importants en què
s estrena i el resultat en taquilla. És a dir, que la cadena emissora imposa uns
requisits previs a les pel·lícules a emetre. Al contracte s'inclou una quantitat que
dóna la cadena a la productora (300.000-360.000 ) i un escalat, quantitats
addicionals pels majors resultats en taquilla. Per això és tan important triar ben
un bon distribuïdor en sales per a la pel·lícula, perquè determinarà després
l'interès de les cadenes de TV en el film.
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A priori es compensa el risc que assumeix la cadena emissora amb un major
temps d'exclusivitat, mentre que a posteriori, com la cadena té el seu benefici
assegurat, es redueix el temps d'exclusivitat. Igual ocorre amb el nombre de
passes. Una pel·lícula espanyola en una cadena privada dura 4 anys/3 passes
(a priori) i en una pública dura 5 anys/3 passes o 3 anys/2 passes. En una
cadena de cobertura autonòmica el normal són 2 anys/2 passes o un any/1
passi (a posteriori). Com a productor convé contractar pel menor temps i el
menor nombre de passes possible, per a poder vendre a una altra cadena o
revendre a la mateixa com més prompte millor.

Hi ha una fórmula per a compatibilitzar la cobertura nacional amb l'autonòmica.
Donada la insuficiència dels ingressos de taquilla i de vídeo, es recorre sovint a
vendre a priori els drets d'antena tant a una cadena nacional com a una
autonòmica. La nacional demana el dret d'estrena i cedeix a obrir una finestra
de 3 mesos/1 passi per a una cadena autonòmica, tornant després a la cadena
nacional. Per a codificat el normal són de 12 a 18 mesos d'exclusivitat i no se
solen fixar els passes, només es comptabilitzen en el pagament per visió (en
USA es divideixen els ingressos: 60%-productor/ 40%-cadena, però aquí
predomina el tant alçat).

Telecinco compra pel seu compte; els altres sol fer-ho per la FAPAE.

En els 80 la TV pública comprava les pel·lícules a priori amb intenció d'ajudar a
la indústria espanyola; l'últim pagament (del 30 al 40%) al productor se li
donava quant aquest entregava la pel·lícula a la cadena. Açò solucionava el
problema econòmic i també el financer del productor. Des que apareixen les
privades hi ha més interès per part de la cadena, llavors només paguen quan ja
tenen la pel·lícula en els seus mans. La 1a quantitat desembossada (un 50%)
es donava amb el màster d'emissió, a efectes financers no soluciona res.
Aquest 50% pot donar-se a còpia estàndard i conjugar-se amb alguns
pagaments diferits. L'altre 50% s'entrega quan la cadena ja pot emetre la
pel·lícula (24 o 30 mesos després de l'estrena en sales; 3 mesos més tard en el
cas de les autonòmiques; i només 12 mesos en el cas del codificat). Així que el
productor no pot comptar per a finançar la seva pel·lícula normalment amb la
quantitat de la venda de la mateixa a una cadena de Televisió.

L'Institut de Crèdit Oficial (ICO.) té establerta una línia de crèdit que suposa que
els productors que venen pel·lícules a TVE1 no han d'esperar que s'obri la
finestra en aquestos 24 mesos (o 30) per a rebre una quantitat, acudeixen a
l'ICO. Amb el contracte de drets d'antena i aquest ens concedeix un avanç
d'aquestos 360.000 . Tenen un interès prou davall i suposen un finançament
previ a l'emissió de la pel·lícula. Així se solucionen el problema econòmic i el
financer, amb el descompte de contracte.

Tot i això, el cinema i els telefilms han anat disminuint lleugerament la seva
presència a les cadenes any rera any, ocupant el 2006 una mitjana del 8,4%
del temps i un 10,0% de share. Les pel·lícules més vistes són les infantils.
Antena 3 va ser la que més llargmetratges va emetre el 2006 i la que més
rendibilitat va aconseguir amb aquest gènere, amb una mitjana de 4,1 punts de
share anuals (seguida per TVE La Primera amb 2,9 i Telecinco amb 1,8).
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Antena 3 els dedica el 14,3% del seu temps, TVE La Dos el 12,2%, TVE La
Primera l 11,0% i Telecinco el 7,7%.

2.2.8.6 RELACIONS ENTRE PRODUCCIÓ CINEMA I PRODUCCIÓ VÍDEO
(VT)

L'objecte empresarial de les productores de vídeo és la transformació de la
pel·lícula en suport fotogràfic a videogràfic (DVD també). La negociació es basa
en la cessió, per part de la productora cinematogràfica, i l'adquisició, per part de
la productora VT, de la Llicència Videogràfica que recull els drets de
reproducció i de distribució. Aquests últims se cedeixen a les distribuïdores VT.

Hi ha dues formes de pagament:

 

Pagament d'una quantitat fixa pels drets de reproducció i distribució de
la pel·lícula en vídeo.

 

A percentatge sobre els ingressos obtinguts per la comercialització de
la pel·lícula en vídeo. En aquesta forma, la productora cinematogràfica
rep una quantitat a la signatura del contracte en concepte de mínim
garantit, a la qual cosa s'afegeix un percentatge entre el 30% i el 50%
dels ingressos de comercialització.

Totes les pel·lícules, tant per a sales com per a la seva distribució en vídeo, es
manen a l'Institut de la Cinematografia i Arts Audiovisuals (ICAA), qui dóna un
número d'expedient a cada pel·lícula (un número per a les fotogràfiques i un
altre per a les videogràfiques) i fa una classificació per edats.

Hi ha poquíssimes pel·lícules espanyoles que aconsegueixin vertaders
beneficis en el mercat del vídeo. El que finalment arriba a la productora,
posant al mercat una mitjana de 15.000 o 20.000 còpies, és a penes un 2 o 3%,
excepte els grans èxits de taquilla. Les pel·lícules americanes posen una
mitjana de 100.000-200.000 còpies en el mercat i obtenen millors resultats. El
preu de venda que imposa l editora/distribuïdora al videoclub determina de
forma indirecta la vida de les còpies del film: unes aniran a venda directa i
altres a lloguer.
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2.2.9  ACTORS SECUNDARIS DEL MERCAT

2.2.9.1 FESTIVALS

Per a fomentar la promoció i el desenvolupament de l'art cinematogràfic s'han
creat festivals. Són escenaris on s'estrenen noves pel·lícules. Avui en dia hi ha
uns 2000 festivals en el món fins i tot més de 100 a Espanya.

Els festivals també serveixen de lloc de trobada i d'intercanvi entre els
professionals de la indústria del cinema, i per a això s'han creat els mercats del
film, que se celebren sovint en paral·lel als grans festivals internacionals.

Els més destacats a Espanya són:

 

el festival internacional de cinema de Sant Sebastià

 

el festival de Terror de Sitges

 

la setmana internacional de cinema de Valladolid

 

el festival de Cinema Espanyol de Màlaga

El principal és que una pel·lícula vagi als principals festivals i a partir d'ací, que
sigui reconeguda com un producte d'art-assaig comercial (tot el cinema
espanyol comercialitzat en l'estranger té la categoria d'art-assaig). També és
important que el director sigui reconegut com possible nou autor.

És el mateix productor qui mou la pel·lícula a l'exterior. Però també pot
comptar amb l'ajuda d'un agent de vendes. Si la pel·lícula no passa per aquests
festivals, difícilment serà distribuïda a les sales de cinema estrangeres i l'agent
de vendes internacional haurà d'intentar col·locar-la en els canals de televisió.

Hi ha ajuts per a l'assistència a festivals. Si la pel·lícula ha sigut seleccionada
per algun festival important, el Ministeri es fa càrrec de les despeses de
subtitular. Si a més, ha sigut seleccionada per a alguna secció important, com
en el cas dels festivals de Berlín o Cannes o fins i tot en els Oscar, el Ministeri
també pot dedicar-li un diners a la seva promoció.

A primera vista, pareix que el cinema espanyol no es comercialitza prou en
l'estranger. No obstant això, s'aconsegueixen vendes. El cinema francès té molt
desenvolupada l'explotació-exportació del seu cinema de cara a l'estranger;
dediquen molts diners. Si la pel·lícula és bona s'estrenarà en totes parts, fins i
tot als Estats Units. Un exemple clar d'això és La llengua de les papallones,
que va recaptar un milió de dòlars als Estats Units. El problema és que els
distribuïdors espanyols no s'atreveixen ni arrisquen a eixir fora perquè és una
labor que implica molts diners.

Llistat de festivals acreditats (FIAPF):

 

Almaty / International Film Festival - Euràsia
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Berlín / Berlín International Film Festival  Berlinale

 
Bilbao / International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao

 
Bogotà / Bogotà Film Festival

 
Brussels / Brussels International Festival of Fantastic Film

 
Caire / Caire International Film Festival

 
Cannes / Cannes Film Festival

 
Courmayeur / Courmayeur Noir in Festival

 
Cracow / Cracow Film Festival

 

Frankfurt / Lucas International Children's Film Festival

 

Ghent / Flanders International Film Festival Ghent

 

Gijón / Gijón International Film Festival

 

Goa / International Film Festival of Índia

 

Haugesund / The Norwegian International Film Festival

 

Istanbul / International Istanbul Film Festival

 

Karlovy Vary / Karlovy Vary International Film Festival

 

Kolkata / Kolkata Film Festival

 

Kyiv / Kyiv International Film Festival Molodist

 

Locarno / Locarno International Film Festival

 

London / The Estafes bfi London Film Festival

 

Els Angeles / AFI Fest : AFI Els Angeles International Film Festival

 

Mar de l'argent / Mar de l'Argent International Film Festival

 

Montreal / Montreal World Film Festival

 

Moscow / Moscow International Film Festival

 

Namur / Namur International Film Festival

 

Oberhausen / International Short Film Festival Oberhausen

 

Pusan / Pusan International Film Festival

 

Saint Petersburg / 'Message to Man' International Film Festival

 

San Sebastián / Donostia San Sebastian International Film Festival

 

Saõ Paulo / Saõ Paulo International Film Festival

 

Sarajevo / Sarajevo Film Festival

 

Setubal / Festroia International Film Festival

 

Shanghai / Shanghai International Film Festival

 

Sitges / Sitges, International Film Festival of Catalonia

 

Stockholm / Stockholm International Film Festival

 

Sidney / Sidney Film Festival

 

Tallin / Black Nights Film Festival

 

Tampere / Tampere International Short Film Festival

 

Thessaloniki / Thessaloniki International Film Festival

 

Tòquio / Tòquio International Film Festival

 

Torino / Torino Film Festival

 

Toronto / Toronto International Film Festival

 

Trivandrum / International Film Festival of Kerala

 

València/ Cinema Jove International Film Festival

 

València/ Mostra of València Cinema of Mediterrani

 

Venice/ Venice International Film Festival

 

Viena / Viennale, Vienna International Film Festival

 

Warsaw/ Warsaw Film Festival

 

Wiesbaden/ goEast  Festival of Central and Eastern Europeten Film
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2.2.9.2 MERCATS DE CINEMA

Per a facilitar les trobades entre productors i distribuïdors o canals d'emissió hi
ha mercats de cinema, uns d'ells són el Vaig anar International du Film de
Cannes (amb la participació de més de 120 companyies espanyoles el 2005,
presentant-se 29 pel·lícules) o els Spanish Film Screenings de Lanzarote.

Dades d'evolució dels screening de Lanzarote (1999-2005)

La destinació de les vendes internacionals de la producció audiovisual
espanyola, cinema i televisió, es troba molt concentrat a Europa i Estats Units.
Ambdós mercats suposen, en el seu conjunt, un 75% del valor total de les
vendes internacionals.

Europa, en concret, és el principal mercat per a l'audiovisual espanyol. El 2005
ha arribat a suposar un 55% de les vendes internacionals, seguit pels Estats
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Units amb un 20%. És així mateix fonamental destacar la importància creixent
del mercat asiàtic, que emergeix amb força en totes les àrees econòmiques i,
com no podia ser d'una altra manera, també ho fa com a consumidor al mercat
audiovisual.

Si comparem la distribució geogràfica de les vendes internacionals en els últims
tres anys, veiem com el 2005 s'ha produït una rellevant diversificació, amb un
significatiu increment a Àsia, Llatinoamèrica i altres territoris. El descens produït
el 2005 en els nostres mercats més tradicionals, Estats Units i Europa, es deu
principalment a l'absència de les produccions cinematogràfiques d'autors
fortament demandats en aquests territoris.

Si es té en compte el nombre de vendes o contractes realitzats, Europa segueix
el cap. No obstant això, la diferència final en valor de vendes entre Europa i
EUA no és tan gran, ja que els preus que es paguen en el mercat americà són
sensiblement superiors als europeus: el contracte mitjà a Europa és
aproximadament un 40% inferior al contracte mitjà als EUA. La diferència en
preus entre EUA i Llatinoamèrica és molt major encara (contracte mitjà a
Llatinoamèrica més d'un 70% inferior al d'EUA), d'ací que en el volum total de
vendes, EUA representi significativament més que Llatinoamèrica, malgrat que
no es facin un nombre més gran de contractes.
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2.2.9.3 FAPAE

La Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols (FAPAE)
és una entitat sense ànim de lucre que integra a la pràctica totalitat de les
empreses de producció de cinema, televisió i publicitat a Espanya. Composta
en l'actualitat por quasi 400 empreses productores, aquestes han anat
associant-se tant territorialment com en funció de l'especialització i de les
peculiaritats del sector audiovisual.

FAPAE s'ocupa de la representació i defensa dels interessos professionals i
empresarials del sector de la producció audiovisual davant qualsevol classe de
persones, organismes i Entitats públiques o privades, i especialment davant
l'Administració, així com de la promoció de la investigació i desenvolupament
del sector i de l'elaboració d'estudis i anàlisi del mercat.

Durant la seva constitució el 1991, FAPAE ha aconseguit una posició de
prestigi i reconeixement fonamentada principalment en la seva labor de
negociar amb les diferents instàncies de l'Administració una legislació
audiovisual que possibiliti l'estabilitat i el creixement d'una indústria
econòmicament autosuficient i en l'establiment d'acords, pactes i convenis amb
la resta de sectors del mercat audiovisual.

Durant l'any 2005 es realitzen diferents activitats relacionades amb la creació
d'un Pla Integral per a la disminució i eliminació de les activitats vulneradores
de la Propietat Intel·lectual. FAPAE participa en la presentació i difusió dels
espot antipirateria, s'adhereix al manifest La remuneració per còpia privada,
una qüestió de justícia signada per 129 associacions. A l'octubre del 2005 el
President de la Federació, Pedro Pérez, compareix davant la Comissió de
Cultura del Congrés dels Diputats sobre la tramitació del Projecte de Llei de la
Propietat Intel·lectual.

Membres / Associacions:
ENCEPA (Associació Canària d'Empreses de Producció Audiovisual)
ADIU (Associació de Productors i Directors de Documentals Espanyols)
AEGA (Associació d'Empreses Gallegues do Audiovisual)
AEPA (Associació Espanyola de Productors d'Animació)
AEPAA (Associació d'Empreses de Producció Audiovisual d'Andalusia)
AGAPI (Associació Gallega de Productores Independents)
ANEPA (Associació Nacional d'Empreses de Producció Audiovisual)
APC (Associació de Productors Cinematogràfics)
API (Associació de Productores Independents)
APIA (Associació de Productors Independents d'Animació)
APIC (Associació de Productors Independents de Catalunya)
APPE (Associació de Productores Publicitàries Espanyoles)
BA (Barcelona Àudio Visual)
EPE-APV (Euskal Produktoreen Elkartea - Associació de Productors Bascs)
IBAIA (Associació de Productores Audiovisuals Independents del País Basc)
PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya)
PAV (Productors Audiovisuals Valencians)
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PECAA (Plataforma d'Empresaris i Creadors de l'Audiovisual Andalús)
UPCT (Unió de Productors de Cinema i Televisió)

2.2.9.4 Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA)

El 2004, el finançament de la indústria cinematogràfica espanyola s ha
beneficiat d'un bon augment: el nou govern va acceptar doblegar el pressupost
assignat a l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA). El
2005 disposarà de 62 milions d'euros contra 33 milions d'euros el 2004, 60 el
2003 i 41 el 2002.

 

Quasi un 90% del pressupost de l'ICAA està dedicat a la producció.

 

Cada any un mitjana de 90 pel·lícules reben suport financer
automàticament.

 

En general, la producció rep una ajuda fins a un 15% de les receptes
en taquilles el primer any d'estrena. Aquest import no pot excedir un
33% dels costs de producció.

 

Fins a un 60% del pressupost de la pel·lícula si els productors
independents incorporen a un nou director o si es tracta de treballs
experimentals amb molt bons continguts artístics i culturals.

 

El sistema espanyol preveu exempció d'imposts per a productores
fins a un 20% i reconeix la figura de coproductor financer en
empreses que no són productores però que inverteixen en
llargmetratges (l'import de la qual suma 18 milions d'euros cada any).

 

Quasi un 90% del pressupost es destina a ficció.

Els 32 ajuts sobre projecte que s'han concedit l'any 2005 per a la producció de
pel·lícules de llargmetratge de nous realitzadors o de característiques especials
ratifiquen el suport de l'ICAA a la incorporació de nous talents, sent el seu
import de 6 milions d'euros; 15 ajuts van ser per a projectes de ficció, 14 per a
projectes de documentals i 3 per a pilots de sèrie d'animació.

L'any 2005, el pressupost de l'ajut selectiu per a Nous realitzadors, obres
experimentals i documentals , va augmentar de 2.525.000 a 6.000.000 . Un
augment del pressupost del 140%. Segons l'ICAA, és va augmentar la partida
degut a l'alta qualitat dels projectes presentats. d'aquests 6m , únicament el
30% (1.800.000 ) és destina a Documentals, Pilots de sèries d'animació o
Projectes que pels seves característiques són de difícil finançament. No
s'especifica en coet suport s'ha de rodar el documental, però si que la projecció
ha de ser en 35mm. Com a referència apuntem que l'any 2004 la subvenció per
a producció de curtmetratges era d'1 milió . l'ICAA no contempla cap ajut per a
documentals per televisió. Dones de l'any 1996 fins al 2003, han rebut ajuts de
l'ICAA 23 llargmetratges documentals, un promig de 3 a 4 llargmetratges per
any.

Cada any, s'estableixen acords amb l'ICO (Institut de Crèdit Oficial), que
remitent fons al banc i els productors poden demanar crèdit. L'ICAA pagarà els
interessos d'aquests préstecs. L'accés a préstecs tous establerts mitjançant la
línia de finançament creat per conveni entre l'ICAA i l'ICO, s'ha consolidat com
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a sistema fonamental per a la producció de llargmetratges. Durant l'any 2005
s'han concedit préstecs per un import pròxim als 40 milions d'euros. L'ICAA
minora una part de les càrregues financeres que han de suportar les empreses
en acudir a aquesta font de finançament, havent aconseguit els ajuts financers
el 2005 1,8 milions d'euros.

* Recursos disponibles: Aquesta Línia està dotada amb 40 milions
d'euros.
* Beneficiaris: Empreses privades de producció cinematogràfica
de qualsevol lloc d'Espanya, inscrites en la Secció Primera del
Registre de l'ICAA amb dades actualitzades.
* Finalitat: Els crèdits estan destinats a la producció
cinematogràfica de llargmetratges.
* Límit de finançament / préstec màxim per Beneficiari Final: Fins
al 50% del pressupost de la pel·lícula, amb un límit d'1.000.000 .
L'import màxim acumulat per productor serà de 4.000.000 dins
de cada dotació anual de la Línia de Finançament; en casos
excepcionals podrà autoritzar-se una acumulació màxima per
empresa de fins a 5.000.000 .
* Termini d'amortització, carència i liquidació: El termini
d'amortització és de 4 anys, inclosos 2 anys de carència. La 1a
amortització de capital es produirà en les mes trentè. La liquidació
d'interessos i amortització serà semestral, tant per a l'Entitat de
Crèdit Mediadora com per al Beneficiari Final.
* Tipus d'interès: Variable, referenciat a EURIBOR 6 mesos + fins
a 0,75%, revisable semestralment.
* Tots els préstecs es disposaran d'una sola vegada, pel 100% en
el moment de la signatura de l'operació. El Beneficiari Final tindrà
un termini màxim de TRES MESOS des de la data d'aprovació del
préstec per a procedir a la seva formalització. Transcorregut el dit
termini sense que s'hagués formalitzat el mateix, els fons
quedaran alliberats, per a poder ser aplicats per l'Entitat de Crèdit
Mediadora en altres sol·licituds de préstec, quedant sense
validesa la dita autorització. Aquest termini es reduirà a UN MES
des de la data d'aprovació quan l'import de la xifra total de préstec
sol·licitat abast el 70 % de l'import de la Línia.
* Ajuda financera de l'ICAA: Existirà una reducció del tipus
d'interès dels préstecs en 1,62 %, corresponents a l'ajuda
financera ICAA (interès). La dita reducció serà equivalent a 485
euros per cada 10.000 euros de préstec, aplicable com a
amortització anticipada del principal del préstec, per la qual cosa
el tipus resultant per al Beneficiari Final és d'EURIBOR 6 mesos
menys 0,87%, sense perjudici de les despeses de gestió descrits
en l'apartat de comissions . En cap cas, el tipus resultant
aplicable al Beneficiari Final podrà ser inferior a zero.
* Comissions: No serà aplicable al Beneficiari Final cap comissió,
excepte una comissió del 0,25% (flat) en concepte de despeses
de gestió.

Distribueix ajuts per a:

 

l'amortització de llargmetratges,
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l'organització i desenvolupament a Espanya de festivals de
cinematografia i arts audiovisuals,

 
la participació i promoció de pel·lícules seleccionades en
festivals internacionals,

 
la conservació de negatius i suports originals.

2.2.9.5 Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)

Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l organisme per mitjà
del qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la
participació dels sectors culturals implicats, duu a terme les polítiques de suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya
en aquest àmbit.

L objectiu de l ICIC és impulsar el desenvolupament de les empreses dedicades
a la producció, la distribució i la comercialització de productes culturals
incorporats en qualsevol mena de suport, i també les dedicades a la producció,
la distribució i la comercialització d espectacles en viu. Dins del seu àmbit
competencial cal incloure també la gestió de la Filmoteca de Catalunya, amb
l objectiu principal de preservar la memòria i el patrimoni cinematogràfic.

L ICIC ha iniciat l any 2005 amb l assumpció de noves funcions per mitjà del
traspàs de competències en els àmbits del teatre, la música, les arts visuals, el
llibre i l edició, així com les funcions de promoció internacional de les indústries
culturals. Tot un repte per a l ICIC, el qual n ha multiplicat els àmbits d actuació i
n ha incrementat el pressupost en un 82,5% respecte de 2004, de 28,6 milions
d euros l any 2004, a 53 milions d euros de pressupost definitiu per a l any
2005.

2.2.9.6 Mesfilms Inversions

El Govern aprova la creació de la societat Mesfilms Inversions per produir
llargmetratges cinematogràfics

La nova societat, formada per l'ICF, l'ICIC i la CCRTV, vol fer més competitiu el
cine català en els mercats nacionals i internacionals

El Govern ha aprovat avui l'acord pel qual autoritza la creació de la societat
mercantil Mesfilms Inversions, SL que tindrà per objecte participar en la
producció de llargmetratges cinematogràfics en règim de coproducció amb
altres entitats. La societat estarà formada per l'Institut Català de Finances
Holding, SAU. (ICF Holding), l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i
Televisió de Catalunya, SA (TVC).

La nova societat, que es configura com a societat limitada, participarà en el
finançament de projectes cinematogràfics i podrà gestionar i administrar els
drets audiovisuals de les produccions en què participi. Tindrà un capital social
de 3 milions d'euros ja que l'acord aprovat determina l'aportació d'1 milió
d'euros per part de cadascuna de les tres entitats constituents.
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Mesfilms Inversions S.L. neix amb la finalitat d'incrementar la solidesa financera
de les companyies productores catalanes, de refermar una indústria audiovisual
pròpia afavorint el seu creixement sostenible a llarg termini, i de posicionar el
cine català en una situació competitiva en els mercats nacionals i
internacionals. En aquest sentit, es posa en marxa com a societat que
possibilita la participació a risc de les tres entitats que la conformen en la
producció de llargmetratges cinematogràfics amb una manifesta vocació
comercial i amb una alta previsió de rendibilitat.

La creació de Mesfilms Inversions S.L. dóna resposta al conveni de
col·laboració que l'Institut Català de Finances Holding, SAU, que és l'empresa
filial de l'Institut Català de Finances a través de la qual inverteix en projectes
cinematogràfics entre d'altres, l'Institut Català de les Indústries Culturals i la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió van signar el passat mes de maig per
donar suport al sector audiovisual català.




