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2.3 EL MERCAT DE L ANIMACIÓ

2.3.1 Definició sectorial

El sector de l animació es confon sovint amb el gènere dels dibuixos animats
infantils quan, en realitat, comprèn diversos gèneres dins la indústria
audiovisual.

El comú denominador que caracteritza les produccions d animació és la falta
d animació en viu: en efecte, l efecte de moviment es genera per l enregistra-
ment successiu d imatges fixes (queden, doncs, excloses les produccions fetes
mitjançant la filmació o enregistrament de titelles o marionetes animades en
viu, aquestes darreres conegudes per l acrònim anglès LAFF-Live Action
Familiy Feature Film). Aquest concepte, doncs, és vàlid tant per l animació
bidimensional tradicional com per les animacions generades per ordinador (2D
o 3D) i l animació de figures.

L animació s utilitza pel cinema i el vídeo (incloses produccions promocionals,
vídeos musicals i publicitat), la televisió, Internet i els jocs d ordinador.

El present estudi se centra bàsicament en l animació relacionada amb el
cinema i la televisió.

2.3.2 El context internacional

La indústria de l animació ha experimentat una ràpida expansió en els darreres
anys i té encara potencial per seguir creixent.

Alguns factors que impulsen aquest creixement són14:

 

Les oportunitats generades per nous canals (la televisió multicanal, els
jocs d ordinador, Internet, les aplicacions multimèdia).

 

Una major facilitat d exportar les animacions que els programes d acció
en viu (amb actors).

 

Una major facilitat en el doblatge a diferents idiomes.

 

A diferència també que les produccions en viu (live action), les
produccions animades semblen tenir una durada en el temps més llarga
i, doncs, poden ser explotades durant un període més llarg de temps.

 

Molts programes infantils poden ser repetits a intèrvals regulars donat
que el target infantil es renova amb el mateix creixement i maduració del
públic infantil.

 

Més enllà de l explotació en televisió, molts personatges animats poden
ser objecte d explotació en forma de productes (joguines, llibres, jocs,

                                           
14 Font: Mouse or Superhero: The UK Animation Production Sector, Londres, Pact [Producers
Alliance for Cinema and Television], Abril 2002.
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etc.) Per això el merchandising ha esdevingut una font principal
d ingressos tant per a operadors com per a les empreses productores. A
la vegada, el merchandising té un rol incentivador de la demanda dels
productes originals d animació.

 
L animació és una indústria més fàcilment globalitzable donat que,
malgrat que el procés creatiu sigui dut a terme en un indret (normalment
el país seu de l empresa), la producció física pot ser externalitzada a
països amb costos laborals més competitius.

 

Moltes produccions s han explotat amb èxit arreu del món, produïnt
grans beneficis.

Tanmateix, els costos d una animació són generalment superiors als de l acció
en viu. Aquest fet i la competitivitat del sector fan necessaris els acords de
coproducció i l obtenció de finançament.

2.3.3 La producció d animació a Europa

El nombre de pel·lícules d animació a Europa va arribar al punt més àlgid la
dècada de 1990-1999, que va arribar als 57 contra els 40 de la dècada anterior.
I només entre 2000 i 2001 les produccions van arribar a 24 (font: Cartoon).
Entre 1997 i 2002, Espanya era tercera en el rànking de pel·lícules produïdes
per territori (incloses les coproduccions), amb 15. Només per sota de França
(amb 18) i Alemanya (31) (font: Cartoon).

2.3.4 Estructura empresarial a Espanya15

Espanya és el segon productor i exportador europeu de sèries de dibuixos
animats, després de França i el creixement i dinamisme del sector és molt gran.

Tanmateix, la participació i repercussió de l animació espanyola en el conjunt
de la programació infantil és molt baixa (6,1% en temps i 5,9% en emissions),
en contrast sobre la de les produccions dels EUA (52,38% en temps i 57,20%
en emissions) o del Japó (un 20% del total).16

El sector de l animació contribueix amb unes 95 empreses d animació
(pròpiament dites), uns 100 M de facturació, uns 3.000 llocs de treball i uns 29
M d exportació (segons dades publicades el 2002).

De fet, si comptabilitzem tant les activitats de producció d animació com les de
serveis de producció per a l animació, així com altres activitats connexes
(publicitat, videojocs, formació, etc.), el col·lectiu d empreses i/o professionals
dedicats directament o indirectament a activitats relacionades amb l animació

                                           
15 L estudi bàsic per a l anàlisi sectorial a nivell espanyol és encara El Sector de la Producción
Audiovisual de Animación en España, Madrid, ICEX-Fundación Autor/SGAE-FAPAE-AEPA,
2002.

16 Font: Participación y repercusión de la animación española en el conjunto de la
programación infantil, Barcelona, Apia (gener-abril, 2000).
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estaria format per unes 220/260 empreses (comptabilitzant tant les d activitat
contínua com recurrent).  Tanmateix, les empreses dedicades estrictament a la
producció d animació serien unes 95.

Es tracta d un sector força atomitzat en el seu conjunt que, en xifres globals,
s ha mantingut força estable (almenys entre 1999 i 2002). La tipologia
majoritària és la Societat de Responsabilitat Limitada (57% el 2002) mentre que
un 43 % són Societats Anònimes. Les 30-40 empreses més grans són les que
marquen la tendència del sector, i la resta es dedica majoritàriament a la
prestació de serveis professionals i especialitzats de les primeres (la qual cosa
no ha de fer oblidar la solvència i prestigi tècnic i professional de moltes
d aquestes empreses més petites).

K (Capital social)
Un 19% de las empreses > 1 M
Un 6% de les empreses Entre 0,5 i 1 M
Un 19% de les empreses Entre 0,5 y 0,1 1 M
Un 56% de les empreses < 0,1 1 M

Font: FAPAE (2002)

Amb l objectiu de sumar esforços en favor de la indústria espanyola, el mes de
desembre de 2006 va constituir-se DIBOOS (Federación Española de
Asociaciones de Productoras de Animació), federació de les tres associacions
d animació de l Estat espanyol: APIA (Asociación de Productores
Independientes de Animación), AEPA (Asociación Española de Productores de
Animación) i AVEPA (Asociación Valenciana de Productores de Animación
Audiovisual).

APIA, AEPA i AVEPA (presidides respectivament per Antoni D Ocon, Enrique
Uviedo i Francisco Gisbert), agrupen a 45 empreses productores que
representen el 95 % de la indústria espanyola d animació. Les dues primeres
formen part també de la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles).

El mes de març de 2007, buscant un nou marc legal (una redefinició sectorial
en la futura Llei de l Audiovisual), DIBOOS va exposar públicament la seva
estratègia d impuls sectorial tant des d un enfocament cultural com des de
l industrial (aquí busca l equiparació de la indústria de l animació a la indústria
del cinema espanyol):

 

Des d una perspectiva cultural, les produccions animades són garants de
la conservació i projecció d un imaginari propi i de la preservació i difusió
de valors adequats per al públic infantil.

 

L animació juga també un paper molt important en el sector industrial de
l entreteniment audiovisual i es caracteritza per una gran capacitat
exportadora (el 70% de la facturació de les productores prové de
l exterior). D altra banda, genera un treball estable i qualificat i les
empreses creixen mercès a la implementació de polítiques de R+D+i.
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2.3.5 Catalunya, líder del sector17

Tot i la creixent implantació de les empreses a la comunitat de Madrid,
Catalunya lidera el sector de l animació a Espanya i ha projectat algunes de les
seves empreses més potents al lideratge europeu. L era contemporània de
l animació s inicià als anys 80 amb la irrupció de BRB Internacional i D Ocon
Films com a proveïdors de sèries televisives. El 1984 es realitza la primera
animació per ordinador que permet a les empreses locals posicionar-se al
mercat internacional amb propostes d estil innovador.

A aquestes empreses, pioneres i ja plenament consolidades, s hi han unit
d altres que també han exportat el seu èxit arreu del món com Cromosoma,
amb un producte artesanal i d alta qualitat.

La indústria de l animació a Catalunya ha forjat un col·lectiu de professionals de
primera línia que participen en les produccions més importants de l animació
nord-americana i europea.

El període 1997-1999 encapçalaven el rànking de les 30 principals empreses
europees productores d animació D Ocon i Neptuno Films (aquesta amb seu a
Terrassa). El vuitè lloc l ocupava BRB i l onzè Cromosoma (font: Cartoon /
Screen Digest).

Les empreses líders actualment a Catalunya són: Filmax, BRB, Lion Toons,
D Ocon, Cromosoma, Loco Motion Pictures, Acció Films, Screen Veintiuno i
Neptuno. Al seu costat, n hi ha d altres de força més petites (les petites són
predominants quantitativament en el sector, força atomitzat).

El sector de l animació audiovisual a Catalunya és també -com descrivíem
abans a nivell de l Estat espanyol- molt heterogeni tant pel perfil de les
empreses (pel pes sectorial de cadascuna, pel volum de facturació , pel nombre
de produccions, pel nombre de treballadors, per la capacitat d accedir als
mercats internacionals, pels hàbits de coproducció, etc.) com per l estratègia
que segueixen (especialització en animació, desenvolupament d altres formats
de producció audiovisual, realització de treballs per la publicitat,
desenvolupament de merchandising, etc.)

L Associació de Productors Independents d Animació (APIA), amb seu a
Barcelona (www.apia.es), té com a membres BRB Internacional, Cromosoma,
Castelao Productions [Filmax], D Ocon Films, Neptuno Films, MB Producciones
(amb seu a Vitoria-Gasteiz però vinculada a la catalana Icon Animation,
productora i distribuïdora creada per Myriam Ballesteros, fundadora de MB
Producciones, i Sergi Reitg, antic director general de Cromosoma) i la
valenciana ToonF.

                                           
17 L estudi bàsic per al sector a nivell català és el de Gemma Larrègola (amb la col·laboració
d Aleix Santacana i Carolina Borràs): Annex 6: Producció independent d animació
audiovisual a Catalunya (1998-2003) , Quaderns del CAC: Número extraordinari (Informe de
l Audiovisual a Catalunya 2003), Barcelona, setembre de 2004, p. 221-230.

http://www.apia.es
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Les oscil·lacions en el volum de feina són generalitzades i intenten compensar-
se d una banda amb un alleugeriment de l estructura que afavoreix la
contractació de personal freelance o l externalització de la producció en països
amb costos laborals sensiblement inferiors, i, de l altra, amb la negociació de
contractes de pre-venda i coproduccions, així com amb l especialització.
.
Els marges de benefici per als productors han davallat sensiblement entre 1998
i 2002, la qual cosa ha contribuït a consolidar la fragilitat econòmica de les
empreses del sector.

2.3.6 L estructura de producció

La principal línia d activitat de productores i distribuïdores d animació són:

 

Sèries per a TV

 

Llargmetratges
Curtmetratges

 

Altres productes d animació (capçaleres, títols, presentacions de
programes, sèries, etc.)

La producció de sèries per a televisió és l activitat principal del sector de
l animació: representa un 80% de les hores produïdes i un 85% de la inversió
operativa del sector. El format més freqüent és la sèrie de 26 episodis de 22 a
26 minuts de durada.

A Catalunya es manté aquesta tendència: el 54% de les sèries produïdes entre
1998 i 2003 tenien una durada de 26 (el 32% restant abastava produccions
amb una forquilla entre 1 i 31 ) El nombre de sèries realitzats de 1998 a 2003
ha estat de 57, i el nombre total de minuts de 46.747. Els líders en minutatge
durant aquest període foren D Ocon Film Productions, SA, Neptuno Film
Productions, SL, Screen Veintiuno, SA i Cromosoma, SA.

La producció de llargmetratges d animació i la producció de pilots de sèries
poden beneficiar-se d ajuts. Des de la FAPAE es va negociar un acord amb
RTVE-TVE per incloure en el 5% (un 1,5% del total no acotat per pel·lícules de
cinema i TV) les sèries d animació. (El 3-5% és el que la llei exigeix a les
televisons que inverteixin en llargmetratges de ficció i animació el destí final
dels quals siguin les sales i/o la TV).

La inversió anual estimada del sector rondaria els 100/105 M de promig
segons els càlculs següents (teòrics i aproximatius) de 2002:

En 15 sèries /any de 26 capítols de 26 minuts com a promig equivalent
de cada sèrie):
- 15x 26 episodis x 26 minuts x 8.415 /minut = 85,53 M .

En llargmetratges (1,6 llargmetratges / any):
- 1,6 x 80 minuts x 39.100 /minut = 5 M .

En curtmetratges (5,5 curts / any):
- 5,5 x 5 minuts x 6.100 /minut = 0,17 M
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En serveis d animació o connexos prestats a tercers o a empreses
d animació estrangeres:
- 40 hores x 0.22 M / hora = 8,8 M

El gran esforç inversor obliga les empreses a assumir riscos financers
importants i a jugar amb estratègies financeres afinades que no sempre
permeten rendibilitats adequades.

L evolució de les tecnologies d animació amb un ús intensiu d eines
informàtiques tant per 2D com per 3D i per la composició i el desenvolupament,
ha obert el sector als professionals informàtics.

La producció de llargmetratges implica un alt risc d inversió (amb pressupostos
per sobre dels 39.00 /minut, uns 3M per llarg i un període d execució de 18 a
24 mesos), per la qual cosa són poques les empreses que s hi han aventurat, i
només d 1 a 2 llargs per any.

També projectes d elevada qualitat i tecnologia avançada topen sovint amb
dificultats de distribució, la qual cosa endarrereix la seva comercialització
efectiva.

2.3.7 La producció a Catalunya

El nombre de produccions d animació està relacionat amb el nombre
d empreses però no és directament proporcional. Des del 2000 fins al 2003 el
nombre d empreses va créixer un 40% però el nombre de produccions va
mantenir-se. Entre 1998 i 2001, coincidint amb una concentració de les
produccions en poques empreses (6-10), cada empresa produïa prop de dues
produccions per any de mitjana. En canvi, en el període 2002-2003, la
producció mitjana baixarà a 1,2 produccions per any.
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Evolució del nombre de produccions d animació a Catalunya

Font: CAC

Nombre de produccions (empresa / any)

Font: CAC
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2.3.8 Facturació del mercat espanyol

El nivell de facturació del sector d animació ronda els 100 M /  / any i va
experimentar un important creixement (23%) entre els anys 2000 i 2002. Les
perspectives d evolució del sector a un horitzó de 5 anys són de creixement i
expansió, especialment si sap treure profit de les noves tecnologies i es
diversifica el públic objectiu (de la població estrictament infantil i/o preescolar a
públics joves i adults, etc.)

Cal remarcar novament, però, la forta concentració del sector: Les 5 primeres
empreses facturen un 54% del total, les 15 primeres un 81% i les 50 primeres
un 94%.

La xifra de facturació acostuma a ser coincident amb la inversió operativa
anual: el sector de l animació -com qualsevol altra indústria audiovisual
productora de cinema o de TV- busca generar ingressos que assegurin el
retorn de la inversió aplicada, per tal de  tornar a llançar nous projectes, amb
repetició del cicle d alt risc econòmic implícit en el model de negoci.

A Espanya es produeixen només d 1 a 2 llargmetratges d animació a l any.
La recaptació en taquilla és en general reduïda (entre 90.000 i 150.000 , amb
alguna excepció com El bosc animat, que a finals de 2001 acumulava uns 2
M ). Aquestes xifres contrasten pels ingressos d altres llargs d animació
produïts i exhibits en altres països de la UE.

2.3.9 Facturació del sector a Catalunya

Tot i que la facturació de 1998 va doblar-se gairebé el 2002, cal remarcar dos
qüestions:

 

L increment no és sostingut
El 70% de la facturació es concentra en tres empreses (Cromosoma, D Ocon
Films Productions, Motion Pictures), tot i que el període 2001-2003 és d eclosió,
amb un increment del 38% en el nombre d empreses.
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Facturació del sector de l animació a Catalunya (en milers d )

Font: CAC

Beneficis del sector abans d impostos

Font: CAC

El 5% de marge mitjà (2002) amb què es treballa en el sector de l animació
audiovisual a Catalunya és indicatiu de l elevat índex de fragilitat d un sector
que avança a batzegades: quan la demanda de productes propis és baixa es
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creen dinàmiques de subsistència caracteritzades per oferir diversos serveis a
d altres empreses (de l externalització de tasques a la distribució de productes).

2.3.10 Ocupació

El sector d animació genera ocupació directa d un personal altament qualificat i
especialitzat (les estimacions de treball directe fix per al 2002 eren d un 32%,
de treball eventual un 68% i el nombre total de llocs de treball uns 3.000). El
nombre de treballadors per empresa se situava majoritàriament entre 20 i 50
(un 43% el 2002) i entre 10 i 20 (un 24% el mateix any).
Es tracta d un sector que genera nous llocs de treball, tant pel creixement del
nombre d empreses com pel propi increment de la dimensió promig d aquestes.
Tanmateix, la inestabilitat en el ritme de producció repercuteix directament en la
inestabilitat de l oferta laboral.

L oferta de treball s adreça especialment als joves i/o primers treballadors tot i
que força qualificats. És un sector que actua de plataforma de joves ben
formats i altament creatius a través d escoles especialitzades. Tanmateix, molts
joves professionals marxen sovint a empreses estrangeres (franceses,
angleses o alemanyes) o s estableixen per compte propi. D altra banda,
algunes empreses importants del sector tendeixen a contractar serveis
d animació a l estranger, tant per raons de cost (Corea, Taiwan, Europa de
l Est) com per raons de coproducció. Segons el Llibre Blanc de 1999/2000 les
contribucions de serveis d animació a l exterior afectava el 36% de les
empreses.

Nombre de treballadors acumulat

Font: CAC
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2.3.11 Comercialització dels productes d animació

El sector productor d animació d Espanya és potent i ben posicionat en el
mercat internacional. El mercat interior és, però, menys desenvolupat que a
d altres països.

Els productes d animació han estat considerats tradicionalment com adreçats a
un públic infantil. Tanmateix les empreses han anat ampliant l espectre del
públic objectiu.

El productor té les opcions següents de comercialització:
- La gestió comercial directa i sistemàtica (productor-distribuïdor) davant

els clients potencials (emissors/exhibidors). Això comporta una relació
contínua i directa amb cadenes i compradors potencials.

- La venda o cessió de drets o comissions a empreses de distribucions
(majors, altres productores, coproductors, distribuïdors, agents o
representants).

- 
La promoció comercial es basa fonamentalment en

1) Oferta de productes i serveis en grans mercats o fires internacionals
(principalment MIPCOM, NATPE, MIFA i MIP ASIA)

2) Activitat promocional en festivals o fòrums especialitzats (Cartoon Forum
i Cartoon Movie, Animac, Sitges, Animadrid, etc.)

Les fires internacionals (especialment MIPCOM i el mercat específic MIPCOM
Junior, que se celebra just abans a Cannes, però també el MIFA d Annecy o el
NATPE de Las Vegas) han esdevingut mercats de referència als que cal
assistir per tal de poder tancar acords de producció i venda de les produccions
audiovisuals.

També són d interès els fòrums especialitzats, especialment els organitzats per
Cartoon-European Association of Animation Film:

- Cartoon Movie (fòrum de coproducció celebrat a Potsdam, Alemanya, el
mes de març) i

- Cartoon Forum (fòrum de coproducció per a sèries europees d animació
per a TV; la 18a edició tindrà lloc a Girona el mes de setembre de 2007).

L associació Cartoon atorga el Cartoon d Or, únic premi europeu dedicat
específicament a la indústria de l animació, atorgat a films premiats als festivals
d animació de referència a Europa:

- Cinanima - Espinho (Portugal)

- I Castelli Animati - Genzano di Roma (Itàlia)

- Anima  Brussel·les (Bèlgica)

- International Trickfilm Festival Stuttgart (Alemanya)

- International Festival of Animated Films - Trebon (República Txeca)

- Festival International du Film d Animation - Annecy (França)
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- Anoba Award Ceremony - (Award of Nordic and Baltic Animation

Festivals, Escandinàvia)

- Bibiana Biennal of Animation - Bratislava (Eslovàquia)

- Holland Animation Film Festival - Utrecht (Països Baixos)
- Animated Encounters - Bristol (Regne Unit)

Esmentem també, com a festival especialitzat, Animadrid, celebrat a Pozuelo
de Alarcón, que inclou el seminari CICE de professionals de l animació i
direcció de cinema digital.

Les grans empreses són presents en els diferents canals mercès a una major
capacitat de gestió comercial i màrqueting.
El mercat d animació, com el de l audiovisual en general, està influït i dominat
per les estratègies de les grans majors dels EUA, que controlen la majoria de
drets de distribució dels productes d animació mundials i tota la cadena de valor
(producció, distribució i exhibició tant en sala com en televisió, en tant que
propietàries de grans canals temàtics). Això els permet de conjuntar un gran
volum d oferta (paquets de programes sota una marca comuna) i vendre a una
gran varietat de clients i mercats amb costos molt més competitius que els dels
petits productors o distribuïdors independents.

Flmax, BRB, Cromosoma, D Ocon o Neptuno desenvolupen una important
activitat comercial de les seves pròpies produccions i fins i tot de les de tercers.
Al costat hi ha distribuïdors especialitzats com Luk International o Manga Films
que normalment distribueixen al mercat espanyol productes d animació
estrangers.

Els llargmetratges d animació segueixen els circuits habituals de les
produccions cinematogràfiques de ficció (sales de cinema, vídeo/dvd, televisió).
Tanmateix, la projecció de llargmetratges representa un 8% (uns 40-45 M ) de
la recaptació global en sales de cinema a Espanya. D altra banda, la recaptació
global per films d animació espanyols per la seva projecció en sales de cinema
no ha superat mai els 2M (menys d un 4% del total).

La implantacio de les pel·lícules d animació espanyoles en el sector del vídeo
és també poc representativa.
Finalment, el pes específic de la projecció de llargmetratges d animació a la
televisió és reduït (un 2,2% de les emissions totals de 2002: 302 projeccions
sobre un total de 13.59 emissions de llargmetratges).

Les limitacions financeres, però, limiten també l acció comercial, que no és
comparable amb la que duen a terme les grans productores dels EUA o Japó.
Aquesta acció comercial és també lligada, en aquests casos, al merchandising.

L exportació és una de les claus clares de viabilitat de la producció d animació a
Catalunya. La sortida a mercats exteriors actua de garantia de rendibilitat del
producte.
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A excepció de l any 1998, el volum distribuït fora fronteres supera, en tots els
casos, el 50%. Tot i això, en el 2002 i 2003 s observa una disminució del volum
de produccions exportat respecte del 2001, en què es va exportar un 82% de la
producció catalana d animació.

Volum d exportació de les empreses catalanes

Font: CAC

La xifra total de peces coproduïdes per any és molt variable d un any a l altre.
Destaquen especialment el 1998 (46%) i el 2001 (59%). La causa de les
oscil·lacions en el volum de coproducció/ any també és variable. La pràctica de
la coproducció està marcada bàsicament per les característiques de la
producció   en curs i del pressupost que es precisa en cada cas. Altres
variables que hi intervenen són la solidesa de l empresa que encapçala el
projecte, així com els recursos que hi pot destinar. En un primer nivell d aquest
apartat, destaquen les accions de: Cromosoma, SA, Estudio Rodolfo Pastor,
Infinit Animacions, SL, D Ocon Films Productions, Motion Pictures, SA, Neptuno
Films Production, SL, i Screen Veintiuno, SA. Neptuno Films Production, SL és
qui més coproduccions ha realitzat, set en total, marcant bastant distància amb
la resta, que oscil·len entre una i tres coproduccions. Fonamentalment,
aquestes coproduccions són amb empreses com Televisió de Catalunya (TV3)
o a Espanya (TVE, Canal Sur, Canal 9). Però hi participen també altres
empreses en l àmbit europeu. Com a països coproductors, són casos
destacables França i Alemanya.  (pel·lícula i sèrie).També l empresa Vip TV,
SA, que va distribuir la seva única producció (Marcelino) el 2002. Finalment, cal
destacar D Ocon Films Productions, una de les grans exportadores, així com
Neptuno Films Production, SL i Screen Veintiuno, SA. En total, de 1998 a 2003,
les produccions exportades són 27 d un corpus de 70. És a dir, entorn d una
tercera part. Les zones territorials en què en recau la major distribució són,
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especialment, la Unió Europea i els països de l est, els Estats Units i l Amèrica
del Sud i els països àrabs. En aquest apartat, és obligat destacar el cas de Les
tres bessones, de Cromosoma, SA, la sèrie més comercialitzada de les que
s han fet a Catalunya.

2.3.12 La televisió com a motor del sector

Les televisions i canals temàtics suposen un 70% de la xifra de negoci
generada per la producció i comercialització tant de les sèries d animació com
dels llargmetratges.

Emissions d'animació de les cadenes de TV estatals i autonòmiques a Espanya

2005 2004 2003  % 2003-2005

Nombre d'emissions d'animació 36.972            37.233            39.919            -7,38%

Temps de programació (minuts ) 741.341          754.631          767.129          -3,36%

Títols de sèries emesos 588 594 649 -9,40%

Font: Egeda

La producció d animació a Catalunya s ha vist afavorida per la política de
programació de TVC, que és la cadena de televisió de tot l Estat que inclou
més animació i més animació de producció local en la seva graella. La major
part de l animació que s emet a les televisions d Espanya (canals generalistes
espanyols i canals autonòmics) és nord-americana, seguida per l europea i la
japonesa. L animació de producció espanyola ocupa menys del 9% del temps
que les cadenes dediquen a animació, un temps que a més ha disminuït en el
darrer any. L animació es concentra en els canals públics i en els canals
temàtics de les televisions de pagament. Els canals temàtics, però, no suposen
un estímul a la producció espanyola d animació sinó que s han constituït com
una finestra d emissió per a les principals distribuïdores nord-americanes de
dibuixos Disney, Nickelodeon, Fox, Warner Bros. que donen nom als
canals especialitzats en animació. Així doncs, les productores catalanes i
espanyoles basen la comercialització de les sèries d animació en les televisions
generalistes. Els canals de televisió proporcionen el 60% dels ingressos en el
cas de les sèries d animació, seguits del vídeo (15%) i del merchandising
(10%), mentre que els canals temàtics suposen només un 7% dels ingressos.
En el cas de les pel·lícules d animació, la major part dels ingressos prové de la
taquilla i les subvencions a la producció (43% dels ingressos), seguits de la
televisió generalista (30%) i del vídeo (15%). A diferència de les pel·lícules
d animació nord-americanes, que vénen acompanyades de fortes campanyes
de marxandatge, els llargmetratges d animació espanyols només
aconsegueixen un 5% dels ingressos per aquesta via, mentre que el 7% restant
prové dels canals temàtics (FAPAE). L animació de producció espanyola té, per
tant, una forta dependència de les televisions generalistes i, més concretament,
de les televisions públiques autonòmiques. TVC és la televisió que dedica més
temps a l animació de producció local, al voltant del 20% de les emissions de
dibuixos, davant unes xifres inferiors a l 1% en el cas de les televisions d abast
estatal. Cal destacar el retrocés de l animació espanyola als canals de RTVE i
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el paper testimonial que tenen a les televisions de pagament. A les cadenes
autonòmiques, el 9% de les emissions d animació són de producció local, un
percentatge que ha augmentat en els darrers anys.

Emissió d animació a les televisions d Espanya (excepte canals temàtics)

Emissió d animació espanyola a les televisions
(% sobre el nombre d emissions d animació)

Segons el Panorama Audiovisual 2006, Madrid, EGEDA (Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales), 2006:

 

S observa una davallada tant en el nombre d emissions com en el temps
de programació i els títols de sèries emesos.

 

D altra banda, el 34% de les realitzacions emeses foren japoneses, un
25% dels EUA, un 24% d Europa (exclosa Espanya), un 11%
espanyoles i un 6% d altres orígens. I, si tenim en compte el % de minuts
dedicats a l animació, el 36% fou acumulat per les produccions
japoneses, el 25% per les dels EUA, el 23% per les europees (no
espanyoles), el 8,5% per les espanyoles i el 6,5% per les d altres
orígens. A més, mentre que de 2005 a 2004 el nombre d emissions i de
minuts d obres d animació espanyoles i europees va reduir-se, el nombre
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de les obres d animació japoneses i dels EUA va augmentar
lleugerament.

 
Pel que fa a les sèries, el 18% va correspondre a títols de sèries
japoneses, el 31% a les d EUA, el 18% a europees, el 14% a espanyoles
i el 9% a d altres orígens.

 

La durada mitjana de les realitzacions fou de 19 minuts i les animacions
espanyoles van situar-se al voltant dels 16 minuts el 2005.

 

El % de coproduccions va situar-se en torn al 15%.

 

Les cadenes d àmbit autonòmic juguen a Espanya un paper fonamental
en la difusió de l animació: representen un 84% de la programació
d animació difosa, en contrast amb el 16% de la difosa per les cadenes
d àmbit estatal. També les autonòmiques aposten més per la producció
d origen espanyol: un 79% de les sèries ho eren, en contrast amb el 21%
dels títols de les televisions d àmbit estatal.

 

Les cadenes amb un major volum de programació d animació foren
Canal 2 Andalucía, Canal 33, ETB1 i Punt 2. Pel que fa a les d àmbit
estatal, La 2 de Televisión Española fou la que més animació va difondre
en temps i també la que més animació espanyola va emetre, seguida
d Antena 3.

 

La franja de matí i la franja despertador van acumular el 70% de la
programació, l horari de tarda el 26% i la franja de nit només el 3% del
volum total.

 

El 2005 el llargmetratge espanyol més vist fou Les tres bessones i Gaudí
(programat el matí d un dia festiu) i les sèries espanyoles de més
audiència foren Les tres bessones i Els lunnis. Tanmateix, l audiència
fou inferior a la dels llargmetratges Monsters, Shrek i Ice Age (que va
arribar als 5,5 milions de telespectadors) i a les sèries The Simpsons i
Shin-Chan.

2.3.13 Finançament

Els projectes d animació tenen un elevat risc financer i empresarial:
- La intervenció d un operador (TV) en la producció com a coproductor

exigeix un llarg període de gestió prèvia.
- Cal un període de temps llarg per elaborar cada producte (d 1,5 a 2,5

anys)
- És una activitat intensiva en mà d obra qualificada
- Se suporta en sistemes tecnològics i informàtics costosos i amb una

obsolescència ràpida.
- Cal un gran esforç de promoció comercial
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- Els costos d inversió i producció són elevats i les perspectives de
recuperació de la inversió són a llarg termini.

- És molt difícil competir amb les condicions de volum i preu dels grans
blocs de productes que ofereixen les grans productores i distribuïdores
dels EUA i Japó.

- No hi ha garantia de fluxos de producció.
- L emissió de l animació es realitza fora del prime-time
- Els operadors (TV) són poc donats a avançar les previsions de

coproducció o compra, no tenen una política regular d inversió i
explotació i retenen els drets d explotació durant temps.

Això explica el risc financer i empresarial del sector.

Malgrat això a Espanya i, molt especialment, a Catalunya, cada vegada són
més i millors els productes d animació.

Les empreses productores de l àmbit espanyol no tenen accés als acords i
ajuts dels seus competidors francesos que han comptat amb un fort suport
estatal després d una forta crisi patida entre 2001 i 2004- o alemanys o italians,
que poden treballar amb una important cobertura financera tant dels projectes
de producció com de promoció en fires.
Per això han hagut de ser més actives en l establiment de coproduccions, el
foment del merchandising, la captació d ajuts de programes de les comunitats
autònomes o de la Unió Europea.

Ajuts directes dels governs autonòmics a la producció audiovisual. Any
2003 (en )
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Crèdits a l audiovisual de l Institut Català de Finances. Any 2003

La inversió de TVC en coproduccions es canalitza a través dels convenis que té
signats amb les dues associacions de productores més importants a Catalunya:
Productors Associats de Catalunya i Barcelona Audiovisual. Aquests convenis
comprometen una inversió de 43,5 milions d'euros per al període 2002-2005,
per a un volum de producció anual de 36 telefilms -un a la setmana en la
temporada setembre-juny-, 20 documentals, i 78 episodis d'animació, repartits
en un mínim de tres sèries.   

L any 2005 l import de subvenció al desenvolupament de sèries d animació per
a televisió concedit per l ICIC fou de 400.000 .

D altra banda, d Institut Català de Finances va concedir a projectes d animació
143.000 .

Pel que fa als ajuts comunitaris, el propòsit del programa MEDIA de la Unió
Europea és crear un entorn favorable per al desenvolupament de la indústria
europea de continguts cinematogràfics, audiovisuals i multimèdia. Per això
dóna suport al desenvolupament de projectes audiovisuals (incloent l animació)
a banda d impulsar la formació contínua i el desenvolupament de projectes
audiovisuals.

2.3.14 Tendències: animació i creació digital

La convergència de mitjans propicia noves oportunitats de negoci basades en
acords amb proveïdors de serveis d Internet, empreses de telecomunicacions,
operadors mòbils i proveïdors de continguts (content aggregators).
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D altra banda, cal tenir present els nous públics i els requisits dels nous formats
(des de les limitacions dels nous interfaces fins a les noves possibilitats que
obre la interacció).

La creació digital també ha donat lloc a importants empreses de producció de
videojocs, disseny televisiu i efectes especials amb una rellevant presència en
els mercats locals, europeus i nord-americans.

La qualitat i abundància de talent ha portat a empreses internacionals líders en
els seus sectors a realitzar fortes inversions per establir-se a Barcelona i
Catalunya, per tal de realitzar productes destinats al mercat global. Així podem
destacar Ubisoft líder en videojocs i que ja porta anys essent un referent en
producció.

Les darreres tendències en arts escèniques també treuen profit de la capacitat
innovadora dels creadors digitals. Així, grups teatrals de fama internacional
com la Fura dels Baus, Marcel·lí Antúnez, Francesc Gelabert o Konic Thtr han
produït espectacles incorporant continguts digitals innovadors de creadors
locals que després han estrenat arreu del món.


