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2.5 LA PUBLICITAT TELEVISIVA EN UN ENTORN DE CANVI: NOUS
FORMATS

La indústria publicitària viu en l actualitat una època de canvis ràpids i alhora
profunds que estan determinant, de manera definitiva, el seu futur. En certa
mesura podríem parlar d una època de crisi, si no fos perquè, en molts
aspectes, la indústria publicitària, així com la resta d indústries de la
comunicació, viu des de fa molt de temps instal·lada en una crisi permanent.

El sector publicitari s ha mostrat molt actiu en la recerca de noves fórmules
publicitàries alternatives als espots convencionals. Grans companyies com
Telefónica, BBVA, Heineken, Coca-Cola, Cepsa han incrementat la seva
presència en altres formats i en els nous mitjans.

2.5.1 Revolució publicitària

D uns anys ençà, la publicitat televisiva ha experimentat una revolució. Pensar
la publicitat televisiva en termes d espots, d interrupció de programes, de blocs
publicitaris, de separació entre programació i  publicitat no és més que un
anacronisme que, tot i que es manté encara vigent a la legislació, ja no resulta
exacte ni útil per comprendre el fenomen de la comunicació comercial a la
pantalla petita.

A la Directiva Europea de Televisió sense Fronteres, de l any 1989, l únic
esment que es feia a la comunicació comercial diferent dels espots era la
referència al patrocini de programes i a la televenda. En canvi, a la
Comunicació Interpretativa datada a Brussel·les l abril de 2004 (Official Journal
of the European Union), es parla ja, a part del patrocini i la televenda, de
minianuncis, de col·locació de productes, de telepromoció, de pantalla dividida,
de publicitat virtual i de publicitat interactiva, fet que reflecteix l assumpció d una
realitat emergent i ineludible, tot i que aquest intent del legislador d abastar-la i
comprendre-la resulta encara del tot insuficient.

2.5.2 La transformació de la indústria publicitària

La voluntat dels anunciants de tenir presència al mitjà televisiu i la necessitat
d ingressos de les cadenes provoquen que els blocs d espots convencionals es
trobin al màxim de la seva utilització permesa per la llei o fins i tot per sobre (en
el cas de les cadenes estatals, no tant així a les autonòmiques).

Aquesta saturació, que en un principi afectava només l horari de màxima
audiència, el més desitjat per la majoria de marques comercials en funció del
nombre d espectadors i d espectadores i de la seva tipologia, afecta ara
pràcticament totes les franges horàries, com a efecte, amb tota probabilitat, de
la pràctica comercialitzadora imposada fa anys per Tele-5 amb la compra per
paquets.

Però si la saturació constitueix un problema per a la indústria publicitària és,
bàsicament, perquè provoca una pèrdua de l eficàcia dels missatges. Càlculs
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diversos de les centrals de mitjans estableixen que avui dia, fent molta més
pressió publicitària, les marques obtenen una eficàcia molt més baixa que en el
passat, a uns costos, és clar, més elevats. Invertir en publicitat televisiva,
doncs, cada cop és menys rendible, tot i que el sentiment general entre els
anunciants continua sent que si no ets a la televisió, no existeixes .

És aquí on entra amb força el concepte de publicitat no convencional. Les
empreses anunciants estan molt interessades a assajar nous camins dins del
mitjà per a arribar als consumidors i consumidores. I aquestes vies alternatives,
en un bon nombre de casos, estan demostrant la seva eficàcia.

La publicitat no convencional també pot suposar un camí o una solució parcial
a alguns dels problemes derivats de la implantació de les noves tecnologies i la
maduració dels espectadors/consumidors. En aquest sentit, podem parlar d un
canvi de concepte gradual al passar a considerar els clients o clientes
individuals, amb les seves característiques, costums, gustos i preferències,
amb cada cop més capacitat de passar d una concepció de a veure què fan a
la tele a l autoprogramació.

En un entorn on l espectador o l espectadora pot decidir què vol veure i en quin
moment ho vol veure, només semblen possibles dues vies per a la publicitat
televisiva: la integració dins dels propis programes de forma que, en visionar
el contingut desitjat, necessàriament s hagi de rebre la dosi comercial
corresponent o l establiment de vies més estretes i personalitzades de
col·laboració entre marques i espectadors i espectadores, mitjançant les quals
acceptin certa presència publicitària a canvi d una compensació bé pel mateix
interès del missatge publicitari, bé a canvi de la gratuïtat de certs continguts de
pagament.

Dins de tot aquest panorama canviant i incert, l interès de les empreses
publicitàries en l expansió del mercat de la publicitat no convencional a la
televisió sembla relatiu. Per a les agències de mitjans constitueix una nova font
d ingressos que, no obstant, els comporta molta feina per tal de recollir un
benefici menor a causa dels costos elevats de planificació i realització
d aquests formats. Per a les agències de publicitat, els suposa entrar en un
terreny on no se senten còmodes, ja que el seu coneixement expert només es
concentra en la creació d espots convencionals.

Secundàriament, a mesura que creix la importància d aquests formats
alternatius, les agències de publicitat es van veient desplaçades d algunes
decisions comunicatives per part dels anunciants, alguns dels quals comencen
a veure l agència de mitjans com el seu veritable soci estratègic.

No cal remarcar l amenaça que això suposa en l actualitat per a la
supervivència de les grans agències de publicitat, tot i que tampoc cal perdre
de vista que aquestes empreses acostumen a estar integrades en grans grups
de comunicació que integren entre les seves companyies centrals de mitjans.

Tot plegat, tanmateix, indica una lenta però consistent evolució en el
plantejament del negoci publicitari. L agència de publicitat, que en el passat
acostumava a ser la dipositària principal de la confiança de l anunciant quant a
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les decisions estratègiques de comunicació de les marques, està perdent
l exclusivitat d aquest control, que queda molt sovint en mans de les agències
de mitjans, de les productores o directament de les mateixes cadenes, que
s encarreguen del disseny i producció d aquestes peces de publicitat no
convencional.

Per la seva banda, els anunciants veuen en la publicitat no convencional una
oportunitat per a fugir de la tan temuda saturació.

La saturació provoca efectes com el zàping, la manca d atenció o la manca de
record, que perjudiquen greument l eficàcia dels missatges publicitaris. Fins i tot
arriba a provocar la impossibilitat, per a alguns anunciants de marques no
adreçades a públics (targets) massius, d accedir a les franges publicitàries de
l hora de màxima audiència, de les quals acaben caient, tot i haver programat
les insercions i pagat el preu de tarifa corresponent.

En aquest sentit, i malgrat que per a molts anunciants continua sent vista com
un complement a la  inversió publicitària en espots, la publicitat no
convencional a la televisió permet buscar solucions alternatives a la tan temuda
saturació i els seus efectes, integrant la publicitat als programes amb la qual
cosa s evita el zàping i s aconsegueix que, encara que el visionat del programa
es faci mitjançant un vídeo gravat, la publicitat arribi al seu destinatari. Alguns
d aquests formats alternatius també són capaços d assolir un nivell de
notorietat difícil d aconseguir avui dia per un espot, encara que se n repeteixi
molt l emissió.

La relació entre anunciants i continguts sembla que viu subjecta a la dinàmica
del pèndol. Als inicis de la televisió, als Estats Units, eren les grans empreses
de consum les que controlaven la producció de programes Kraft Television
Theater, Colgate Comedy Hour , és a dir, era el patrocini de producció de
programes la via principal d accés al mitjà i de construcció de la marca. En un
segon moment, i tenint en compte l encariment dels costos de producció, la
solució per a la viabilitat econòmica de les cadenes va passar per l establiment
del sistema actual de blocs publicitaris que es reparteixen entre els anunciants.
Ara mateix, aquest segon sistema ha entrat en crisi i es retorna a vies de
col·laboració més estreta entre anunciants i programació com una de les
poques possibilitats de supervivència en un mitjà cada cop més fragmentat i
complex.
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Un dels perills que pot tenir per als anunciants la utilització d algunes formes de
publicitat no convencional és la pèrdua de control de la imatge de marca, que ja
no és de forma exclusiva en mans de l agència de publicitat, i pot no estar ni
tan sols ben controlada pel propi anunciant.

Alguns d aquests formats, sobretot si són en directe, escapen al control
exhaustiu que l anunciant pot exercir sobre l espot, un producte acabat i tancat
per endavant.

Des del punt de vista de l anunciant, un altre greu problema d aquests nous
formats publicitaris és que no compten encara amb instruments de mesura de
la seva eficàcia ni amb mesures estàndards que en guiïn la planificació.

2.5.3 L enfocament dels operadors de televisió

Les cadenes s han llançat a la comercialització de la publicitat no convencional,
i d alguns nous formats en particular, amb el desig de trobar una escletxa de
creixement d ingressos complementaris i menys controlats a l emissió
d espots en blocs convencionals. La publicitat no convencional està generant
en l actualitat una creixent expectativa entre els directius, perquè la perceben
com un camp de futur i d expansió comercial.

En aquest sentit, qualsevol nou format és ben rebut pels canals si contribueix a
generar més ingressos sense reduir altres fonts de finançament.  Les cadenes
estatals privades semblen adoptar una posició més agressiva pel que fa a
l explotació comercial dels seus espais i pel que fa a l exploració de noves
formes d explotació. Això no obstant, Televisión Española no es queda massa
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enrere. Per la seva part, TV3 i K3/33 exerceixen una pressió comercial més
lleugera sobre els seus espectadors.

Els canals temàtics de pagament no podien, al principi, competir en la lluita per
aconseguir campanyes de publicitat convencional. Per tant, s han dedicat fins
fa poc, principalment, a establir contacte directe amb anunciants que
volguessin experimentar vies alternatives, innovadores, personalitzades,
accions puntuals amb més valor qualitatiu que no pas quantitatiu al contrari,
doncs, de les planificacions massives a les televisions en obert. Han col·laborat
a educar de forma diferent l anunciant, i han eixamplat les seves expectatives.

Per la seva banda, i passant a un altre dels actors implicats, les productores
audiovisuals han trobat en alguns d aquests formats una important font de
finançament per als seus projectes.

Les productores audiovisuals treballen els programes des que es troben en
fase encara de projecte en col·laboració amb els departaments comercials, que
estudien la forma més rendible d integrar marques en el producte final. Els dos
camins més habituals són la presència directa d aquestes marques mitjançant
l emplaçament de producte o el patrocini actiu i l explotació de la interacció
amb l espectador mitjançant números de telèfon, missatges de text, concursos
a Internet, etc.

En part, el paper de les productores ha provocat que la  comercialització de la
televisió assoleixi un grau cada cop més intens. Des del punt de vista de les
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productores, però, assumir el risc d una producció la continuïtat de la qual
depèn totalment del canal i de l audiència justifica l intent de trobar fonts de
finançament per als projectes des del mateix punt de partida, sense esperar un
èxit o un fracàs per començar a rendibilitzar el producte.

2.5.4 La visió dels espectadors

La percepció de la publicitat televisiva és, en general, entre l audiència adulta,
força negativa. La interrupció de la programació, la llarga durada dels talls
publicitaris i l omnipresència i l agressivitat de les apel·lacions persuasives
provoquen rebuig en amplis sectors de la població.
Aquesta percepció negativa pot combatre s mitjançant dues estratègies
oposades.

La primera consisteix en l emmascarament de la publicitat, en la seva integració
dins de la programació de forma que l espectador o l espectadora no arribi a
percebre clarament la intenció comercial darrere un contingut determinat.
Aquest és el camí que segueixen formats com l emplaçament de productes, els
reportatges informatius, els minuts interns o les guionitzacions.

La segona estratègia consisteix en l intent d oferir a l espectador o
l espectadora alguna mena de gratificació o compensació a canvi que accepti el
missatge comercial. Aquesta és la via que segueixen formats com el patrocini,
el bloc curt, les pel·lícules sense talls o els microprogrames.

2.5.5 Què s entén per publicitat televisiva?

El criteri de les restriccions quantitatives marcades per llei es limita a fer la
distinció entre anuncis (espots) i altres formes de publicitat. Els primers es
defineixen com a missatge publicitari audiovisual de durada breu (habitualment
entre 15 i 30 segons), independent dels programes i susceptible de ser reemès.
Per contrast, podem dir que les altres formes publicitàries serien tota
comunicació comercial que no es presenti en forma d anuncis. A efectes dels
recomptes de temps publicitari, aquestes altres formes reben un tractament
més favorable i flexible. Per exemple, les conegudes promos de cadena, els
anuncis de servei públic i determinats patrocinis no tenen limitació horària.

Als estudis que realitza de forma anual Infoadex sobre la inversió publicitària a
l Estat espanyol, i que són els que s admeten de forma consensuada, es
distingeixen dos grans apartats: la inversió en mitjans convencionals i la
inversió en mitjans no convencionals.

Els mitjans considerats convencionals també anomenats above the line són
la premsa, la ràdio, el cinema, la televisió i Internet. Els mitjans no
convencionals també coneguts amb l expressió below the line agrupen
tècniques o formes tan heterogènies com la llista de correu (mailing), el
màrqueting telefònic, els regals publicitaris, la publicitat en el lloc de venda, les
fires i exposicions, el patrocini i mecenatge, els anuaris, els catàlegs, etc.
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Cal remarcar que la tendència general dels darrers anys ha estat el creixement
continu de la inversió en mitjans no convencionals per sobre de la inversió en
mitjans convencionals. El 2003, la inversió en mitjans no convencionals va
significar el 53,63% del total, 2.315 milions d euros.

El creixement de la inversió en mitjans no convencionals s ha interpretat
tradicionalment com la recerca per part dels anunciants de vies de comunicació
més personalitzades, directes i controlables pel que fa a l eficàcia que els
mitjans massius.

La publicitat manté un paper protagonista com a font de finançament del
sistema audiovisual. Tanmateix, cal tenir en compte:

 

la inserció de les noves lògiques tecnològiques en els mitjans
convencionals;

 

la situació incerta de les cadenes generalistes, tant públiques com
privades, davant la nova realitat en configuració;

 

la convivència competitiva entre les cadenes en obert i les de pagament
o entre les generalistes i les temàtiques (per exemple, la legislació
europea posa l accent, dins de les noves tècniques publicitàries, en la
publicitat interactiva quan, en realitat, la seva presència encara no ha
esclatat en la majoria de països, almenys si ens centrem en les
televisions generalistes);

 

l aproximació als nous models de comunicació tant a la televisió com en
la resta de l ecosistema i espais de comunicació en formació (el grau
d interactivitat dels nous mitjans, la fragmentació de les noves
audiències, les noves modalitats de consum, etc.).

Les principals tendències que motiven la crisi són la incorporació de les noves
tecnologies, l evolució i maduració dels consumidors i consumidores i la
creixent competència empresarial tant entre empreses anunciants, com entre
empreses publicitàries i entre mitjans de comunicació, i que té, com a principals
fruits perversos, la saturació, el canvi d hàbits i la fragmentació de l audiència.
Tots aquests trets són especialment rellevants a la publicitat televisiva.

2.5.6 Saturació

La pressió publicitària ha anat creixent. Segons dades de Media Planning, totes
aquestes cadenes van apujar el seu índex d ocupació publicitària al 2003. El
nombre d insercions va arribar a més de 2 milions d insercions anuals. El
nombre d espots vistos per persona i dia es va calcular en 87,7. L ocupació
publicitària s ha incrementat enormement en els darrers anys: per a TVE-1, el
1989 era del 5,3%i el 13,3% per al 2003; els minuts de publicitat vistos
efectivament al dia per persona han passat, de 8 el 1990 a 28 el 2003.
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Des del punt de vista dels anunciants, encara hi ha un altre efecte negatiu de la
saturació, i és la dificultat o impossibilitat d accedir a les franges horàries
més desitjades l anomenat prime time o horari de màxima audiència tot i
estar disposat a pagar els preus corresponents.

2.5.7 Canvi profund dels hàbits de consum dels telespectadors

L entorn audiovisual de la ciutadania és en l actualitat en els sectors de
població més avançats socialment, econòmica i tecnològica d una complexitat
molt superior a com era en el passat. A les revolucions que fa uns quants anys
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van suposar el comandament a distància associat a l aparició de nous canals
o la possibilitat de consumir televisió off line gràcies al vídeo, s han afegit altres
suports i sistemes diversos com l ordinador, els jocs d ordinador, les
conjuncions PC/TV, les videoconsoles, Internet, els DVD, els telèfons mòbils,
els canals de pagament, el peatge per visió (pay per view), la televisió per
cable, la TDT, els PVR, la televisió mitjançant ADSL, etc.

The Yankee Group, calculava en un 11% la proporció d anuncis que
simplement seran saltats als Estat Units l any 2007 gràcies a la utilització dels
enregistradors personals de vídeo (PVR, personal video recorder).

A més, un dels principals efectes d aquesta multiplicitat tecnològica és que el
públic s està acostumant a veure allò que vol veure en el moment en què ho vol
veure. No cal aprofundir en les conseqüències que aquesta nova concepció
planteja a la forma tradicional d entendre la publicitat televisiva, basada en el
bloc d espots que s emet intercalat enmig del flux continu de la programació.

L espectador o espectadora disposarà d un ventall creixent d opcions de lleure
tecnològic i on cada cop voldrà ser més decisiu en el seu consum televisiu i,
per tant, suportarà amb menys paciència les  ingerències no volgudes de la
publicitat comercial.

2.5.8 La fragmentació de l audiència

Avui dia gaudim a l Estat espanyol de més de mil televisions si hi comptem les
locals i d una multiplicitat de l oferta que, gràcies a la televisió digital terrestre,
creixerà sens dubte exponencialment.

Ens podem trobar d aquí a pocs anys amb una espècie de televisió a la carta
on reunir un milió d espectadors en un mateix moment davant d un mateix
contingut audiovisual resultarà, si més no, molt difícil, si no es tracta de
retransmissions en directe d esdeveniments importants d esport, per exemple.
Hi ha qui sosté, en aquesta línia, que el terme comunicació de masses és cada
cop la conjunció de dos conceptes antitètics.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 195

2.5.9 L espot

Segueix sent el rei de la publicitat televisiva. La sensació entre els anunciants
és que, tot i els problemes i la pèrdua d efectivitat, encara és rendible.

L espot continua sent capaç depenent de l encert creatiu de l agència
d aconseguir nivells de notorietat alts i que sigui recordat entre els espectadors,
tot i que ara s han de programar molts més passis per aconseguir un efecte
semblant al que en el passat s aconseguia amb menys repeticions. A més,
permet un control exhaustiu del missatge associat a la marca, qüestió que en
altres formes publicitàries televisives no és tan clara.

Per augmentar l efectivitat dels anuncis televisius s han dissenyat els espots
amb cua (espots convencionals als quals s afegeix, més endavant, una
repetició breu, que serveix de recordatori), els blocs curts (talls publicitaris
breus, de formats diversos, que disminueixen l efecte zàping), els passis
simultanis del mateix espot a diverses cadenes, els espots situats després de la
cortineta que tradicionalment anunciava la fi de l espai publicitari o la recerca
d un posicionament privilegiat de l espot quan es presenta com un fals patrocini
de programes.

Els formats no convencionals suposaven el 2003 ja més del 10% d ingressos
publicitaris, sobretot en alguns canals digitals, que tenen en les accions
especials la seva font d ingressos principal.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 196

2.5.10 La introducció de nous formats

La indústria publicitària experimenta, des de fa anys, amb formats alternatius
que puguin servir com a complement, i que obrin vies per evitar els problemes
que amenacen la publicitat televisiva.

Quatre són els factors determinants:

 

El desenvolupament tecnològic.

 

L evolució del comportament dels telespectadors. En aquest sentit, una
intervenció agressiva o inapropiada de la publicitat pot comportar una
pèrdua d audiència del mitjà, una pèrdua de credibilitat del missatge o
una actitud negativa vers la marca.

 

Els constrenyiments legals i d autorregulació.

 

La diversificació necessària de formes de comunicar-se amb els
consumidors i consumidores, a causa de la pressió de la competència

Pel que fa a l origen dels formats de publicitat no convencional, resulta aclaridor
distingir quatre possibles vies d aparició:

 

Alguns formats semblen relacionats amb tècniques antigues provinents
del món de la ràdio, amb adaptacions més o menys importants per tal
d adequar-se al nou context televisiu. Seria el cas del patrocini actiu o
dels microprogrames.

 

Tenim, també, noves formes publicitàries importades d altres mitjans
com la publicitat exterior (en el cas de la publicitat estàtica) o el cine (en
el cas del product placement o emplaçament de producte), o importades
d altres canals de distribució (en el cas de la televenda, que té punts de
trobada importants amb la clàssica venda per catàleg).

 

Trobem un bon nombre de formats experimentals relacionats amb el
desenvolupament tecnològic, com és el cas de les sobreimpressions o
transparències concepte relacionat amb el de publicitat virtual , de la
pantalla compartida o split screen o de les animacions de símbols
visuals pertanyents a les cadenes o a determinats programes.

A l últim, podem trobar formes que apareixen com a fruit de l experimentació de
nous camins per arribar al consumidor, com és el cas del bloc curt, de les
guionitzacions o dels reportatges informatius tècnica que prové de l àmbit de
les relacions públiques, molt lligades, en aquest cas, al que els anglosaxons
anomenen publicity.

Les noves formes publicitàries es mouen sovint en un terreny d al·legalitat.
Comença a haver-hi símptomes de saturació en els casos de product
placement i microprogrames.

Hi ha tres fenòmens que cal tenir especialment en consideració:

 

possibilitat d interactuar amb la cadena, és a dir, de retornar algun tipus
de missatge, ja sigui mitjançant pàgines web, números de telèfon mòbil,
missatges curts o altres mecanismes;

 

el fet de si aquestes formes de publicitat no convencional s integren o no
dins dels programes, de forma que la separació, defensada per la
normativa, entre publicitat i altres continguts sigui clara;
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el fenomen de barreja de formats a la recerca de millorar l eficàcia i
d establir sinèrgies entre diversos canals de comunicació.

2.5.11 Formats publicitaris a la televisió generalista

És impossible elaborar una llista tancada de formes quan constantment se
n estan inventant de noves. Les classificacions, definicions i terminologia estan
completament exemptes de criteris científics i sistemàtics, ja que tan sols són el
fruit de la pràctica diària i tenen, en la majoria dels casos, un objectiu purament
comercial.

En aquests moments, la forma no convencional més present a pantalla és la
publicitat estàtica. Li segueixen en importància, els microprogrames. La tercera
forma és el patrocini passiu. Després trobem reportatges sobre marques
comercials en programes informatius. La cinquena forma en importància,
segons el criteri d ocupació, és el moment intern; després l emplaçament de
producte; a continuació, les sobreimpressions, els patrocinis actius, els blocs
curts, les telepromocions i les animacions de símbols visuals.

Tele-5 és la cadena que presenta una varietat de formats publicitaris no
convencionals més gran. A més, el temps dedicat a la comunicació comercial
és molt superior a la mitjana. Ja només els espots freguen la barrera legal del
15% del temps diari.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 198

2.5.12 L estructura empresarial de l activitat publicitària a Espanya i
Catalunya

El sector de la publicitat es pot estructurar en quatre grans apartats, que són
els anunciants, les agències, els mitjans de comunicació i els consumidors. Les
agències formen el nucli de l oferta que hi ha darrere de la publicitat, però
constitueixen una branca complexa amb una gran diversitat d activitats i
empreses.

S hi integren, entre altres empreses, agències creatives, agències de serveis
plens, centrals de compra d espais en els mitjans de comunicació, agències de
màrqueting directe, agències de promoció o agències de màrqueting telefònic.
A més de les agències, hi ha una indústria auxiliar important formada per
fotògrafs, grafistes, realitzadors d espots, productors de ràdio, professionals de
les arts gràfiques, etc.

L activitat publicitària s està transformant des del punt de vista estructural d una
manera profunda arreu del món, a causa de la globalització i els canvis de la
demanda, cosa que aboca les empreses del subsector a reformular l estructura
interna. En definitiva, s està produint una adaptació a nous plantejaments
estratègics, tipus de serveis i nous formats publicitaris que aportin solucions
integrals a les demandes dels anunciants. D altra banda, entre les tendències
actuals per a les campanyes de publicitat s observa el procés d universalització
de les llengües, en la mesura que molts anuncis es fan sense text i configuren
un estil de vida, i també el fet que, més que publicitar un producte (propòsit
comercial), se sol publicitar l empresa o la marca, atès que es té molt en
compte com les valora la societat i se cerca, sobretot, credibilitat social en la
seva conducta (pràctiques ètiques, atenció al medi ambient, cultura corporativa
interna, lluita contra l explotació infantil, etcètera).

A l Estat espanyol, en l activitat publicitària operaven 18.390 empreses, un miler
de les quals, aproximadament, eren agències de publicitat, amb una ocupació
d unes 92.300 persones segons dades de la darrera Encuesta Anual de
Servicios de l INE del 2003. El volum de facturació es va situar en 13.706,9
milions d euros. Però, tot i que el 57% de la xifra de facturació global
corresponia a serveis de venda d espais de publicitat, cal tenir en compte que
el 17% es generava per serveis plens de publicitat; el 6%, per màrqueting
directe; el 5%, per disseny publicitari, i la resta, per altres serveis
complementaris (producció de pel·lícules publicitàries, fotografia publicitària,
relacions públiques, etcètera).

Entre les diverses agències de publicitat que hi ha a l Estat, el 2004
destacaven, segons el volum de la inversió gestionada, McCann Erickson,
Young & Rubicam, DDB, Bassat Ogilvy, FCB Tapsa i Grey. Les 30 primeres
empreses gestionen prop del 94% del global de la inversió
publicitària i les 10 més importants, el 65,7%. El subsector estatal es
caracteritza per un grau destacat de desenvolupament i de qualitat al mateix
nivell que l europeu. La presència de firmes de capital estranger és molt
important, sobretot de companyies procedents dels Estats Units i el Regne Unit,
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com també de França i Alemanya. A l Estat treballen unes 12-15 agències
multinacionals, que concentren, aproximadament, la meitat de la inversió en
publicitat.

Pel que fa a les centrals o agències de mitjans, l activitat a Espanya està
encapçalada per Carat i Media Planning, que controlen més del 31,6% de la
inversió gestionada, seguides de Magna Global.

Des del punt de vista de la localització de l activitat, les empreses de publicitat
més importants amb seu social a Catalunya són Bassat Ogilvy, Grey & Trace i
Tiempo BBDO, que tenen delegacions importants a Madrid, així com també
Media Planning, en l àmbit de les centrals de
compra de mitjans.

En els darrers anys, Catalunya ha perdut proporció de negoci en l àmbit estatal
de la publicitat en favor de Madrid, ciutat que ha anat absorbint una part més
gran del segment. De fet, uns anys enrere, el Principat rebia el 30% de la
inversió espanyola en publicitat, percentatge que durant el 2005 es va situar en
el 21%. Això s explica pel fet que Madrid ha atret les multinacionals publicitàries
que s han anat instal·lant a l Estat i perquè els grans anunciants tenen la seu en
aquesta ciutat. Tanmateix, en els camps de la creativitat i del disseny, el
Principat ha tingut una gran tradició de molta qualitat, encara que no es pot dir
que hi existeixi un segell de creativitat propi.
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A Catalunya, el subsector de la publicitat presenta uns trets estructurals
similars als del conjunt de l Estat. El teixit empresarial presenta un grau
d atomització molt important i és integrat per unes 1.829 empreses, 300-400 de
les quals correspondrien a agències de publicitat. L estructura del subsector
identifica tres grans grups d agències. En primer lloc, trobem les agències
d àmbit estatal (unes 12-15), que són majoritàriament propietat dels grans
grups publicitaris mundials i que competeixen en la captació del negoci per a
clients amb inversió espanyola. Pateixen un nivell de competència fort i estan
marcades per les costoses estructures de personal.

En segon lloc, hi ha les agències independents mitjanes, les plantilles de les
quals tenen entre 20 i 60 ocupats. Aquestes empreses van desapareixent,
integrant-se en grups multinacionals per les elevades despeses que han
d afrontar i per les dificultats que tenen amb unes poques
excepcions per obtenir contractes importants. En la dècada dels anys setanta
hi havia una quarantena de firmes, mentre que es calcula que actualment n hi
ha entre 10 i 15.

El tercer grup, finalment, és l ampli i heterogeni grup de les agències petites,
que tenen de mitjana entre 4 i 8 ocupats i generen un volum anual de negoci
d 1-2 milions d euros; cal afegir-hi els professionals autònoms. Aquest tercer
grup està disseminat per tot Catalunya, es dedica
principalment a anunciants locals clients petits i mitjans i a la publicitat
tècnica, i fan un ventall variat de tasques (creació i producció gràfica, gestió de
mitjans locals, etc.).

En els darrers anys, el nombre d aquestes agències ha augmentat. El teixit de
petites i mitjanes empreses constitueix el 65% de les agències que hi ha a
Catalunya, tot i que concentren només el 30% de la inversió publicitària.
Paral·lelament a aquests tres grups d empreses, al Principat existeix una
important branca auxiliar que hi col·labora (fotògrafs, realitzadors, productors,
dissenyadors gràfics, impremtes, fabricants d articles publicitaris, etc.),
integrada per unes 800 empreses.

Quant a serveis oferts, una gran part de l estructura empresarial catalana
correspon a agències de serveis plens, que gestionen la publicitat i fan moltes
funcions (anuncis, promocions, compra d espais als mitjans de comunicació,
etc.), tot i que també hi ha agències més especialitzades en camps concrets
(anuncis de treball, anuncis per paraules, etc.). Un fet diferencial del  Principat
respecte a Espanya és que la demanda és molt heterogènia i es nodreix d una
gran quantitat de petits anunciants (fullets, emissores de ràdio locals, premsa
gratuïta, programes de festa major, etc.).

La forta competència existent en el mercat i l elevada pressió de la demanda
fan que  s acostumin a negociar els preus de qualsevol campanya de publicitat,
especialment en els anuncis de més volum de negoci, en els quals les
diferències entre tarifes i preus finals poden arribar a ser del 70%. Els preus
varien molt segons les dimensions de l agència i, per exemple, una de petita
acostuma a aprofitar descomptes i ràpels, més que honoraris, mentre que una
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de gran estableix uns honoraris fixos o bé pacta un percentatge sobre el volum
d inversió.

L ocupació del subsector, incloent-hi la branca auxiliar, s estima al Principat en
una mica més de 5.500 treballadors.

Durant el 2005, els salaris, component principal dels costos empresarials, van
créixer un 14,5% en el sou mitjà dels professionals respecte als dos exercicis
anteriors. L ocupació no acostuma a seguir estretament la tendència del
mercat, sobretot quan és negativa. La relativa estabilitat laboral en el sector,
així com les dificultats de les empreses especialment les més petites per
ajustar la plantilla a les necessitats de cada moment concret, motiven aquest
model de contractació força independent dels microcicles econòmics del sector.
En moments d activitat
baixa, només les grans firmes tenen flexibilitat per reduir el nombre
d assalariats en un mercat feble, tal com va succeir entre els anys 2001-2003.
Aleshores, les agències es van
veure forçades a revisar les seves estructures a causa de la revisió a la baixa
dels ingressos dels clients, cosa que s ha compensat amb un increment general
dels salaris.

L evolució del subsector és molt sensible a la conjuntura econòmica i a altres
factors més particulars de l activitat, com, per exemple, les campanyes
institucionals o públiques, les campanyes polítiques o la moda. La publicitat és,
en aquest sentit, un baròmetre de l economia, atès que permet valorar quina és
la marxa de l activitat econòmica en general.

El mercat es divideix entre clients que demanen una varietat àmplia de serveis
(serveis globals) i clients que volen serveis molt específics. Els clients principals
del sector publicitari són  empreses privades, entre les quals destaquen les dels
sectors de l alimentació, la cultura, l ensenyament i els mitjans de comunicació,
la bellesa i la higiene, l automoció i les begudes.
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A Catalunya, el 2005 es van comptabilitzar 6.482 anunciants amb la seu social
al Principat, situant-la com la  regió amb més anunciants de l Estat (15,2%). Cal
esmentar el grau de concentració elevat de la inversió publicitària, perquè els
10 primers anunciants van ser responsables del 27% del total. El 2005, van
destacar Danone, Volkswagen-Audi España, Unilever Foods España i Nestlé
España amb volums superiors a 35 milions d euros. La demanda del subsector
es caracteritza per una tradicional estacionalitat, segons la qual les èpoques de
més inversió publicitària són la primavera (abril-juny) i el darrer trimestre de
l exercici, períodes en què a l Estat es van fer el 2005 el 27,5% i el 27,1% de la
inversió total, respectivament, mentre que les èpoques més baixes són el
primer trimestre i els mesos d estiu (sobretot l agost).

D altra banda, cal esmentar que el sector de la publicitat a Catalunya compta
amb la tradició d associacionisme professional més llarga de l Estat. Malgrat les
reestructuracions que sovintegen en el sector, la xifra d empreses associades
es manté estable, al voltant dels 150 integrants, que van des d agències
publicitàries (tant creatives com de mitjans), a estudis gràfics, a màrqueting
directe o a publicitat exterior, entre d altres.

A més dels serveis d assessoria, de negociació dels convenis col·lectius
laborals o de representació davant d altres ens públics i privats, l Associació
Empresarial Catalana de Publicitat organitza activitats encaminades a la
formació continuada en el món empresarial. Durant el 2005, van destacar
esdeveniments com la conferència de Jack Trout sobre el posicionament de les
marques-país el maig, els actes institucionals sobre els intangibles en el
Foment, el desenvolupament de diversos seminaris per a directius o la
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celebració del festival publicitari universitari internacional Drac Novell el
novembre.

Una altra institució del subsector és el Col·legi de Publicitaris i Relacions
Públiques de Catalunya, que agrupa el col·lectiu de professionals que es
dediquen a la publicitat, les relacions públiques i a la comunicació en general.
El Col·legi es va crear mitjançant la Llei 12/1998, de 5 de novembre, i es regeix
per la legislació relativa als col·legis professionals de Catalunya. Les finalitats
del Col·legi són la representació dels interessos generals de la professió,
especialment en les seves relacions amb les administracions públiques, la
defensa dels interessos professionals dels col·legiats, així com vetllar perquè
l activitat professional s adeqüi als interessos dels ciutadans.

En aquest sentit, aquest col·legi també adopta la funció d exigir que els seus
col·legiats compleixin l ètica professional i el respecte als ciutadans segons les
obligacions deontològiques, legals i estatutàries. El Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya organitza diferents tipus d activitats de
caràcter professional, cultural o formatiu. Un exemple n és la Nit de la
Comunicació, que reuneix els professionals més reconeguts de la indústria
publicitària catalana.

2.5.13 La inversió en publicitat a Catalunya

Segons l estudi anual de l Associació Empresarial Catalana de Publicitat
(AECP), el conjunt d empreses que tenen la seu principal a Catalunya inverteix
un total de 1.361,7 milions d euros en publicitat dirigida als mitjans
convencionals.

No obstant el caràcter de referència de l anuari esmentat, el present estudi
econòmic de la publicitat a Catalunya parteix de les dades de la publicació
d Infoadex per a tot l Estat. D aquí se n ha extret tota la informació de les
empreses que tenen la seu social a Catalunya, amb independència de l àrea
geogràfica on es destini aquesta inversió. El creixement dels mercats, tant
arreu del país com en l àmbit internacional, dificulta molt l anàlisi del destí de la
inversió publicitària; però, en canvi, la delimitació basada en el domicili social
de les empreses és una dada controlable i contrastable que s ha pres com a
referent per analitzar el comportament de la inversió.

En números absoluts, la inversió total en publicitat a l Estat espanyol va ser de
13.706,9 milions d euros el 2005, amb un augment de 6,8% respecte als 12.839
milions de l any anterior. Segons Infoadex, la inversió en mitjans convencionals
va ser de 6.454,9 milions, el que suposa un creixement del 8,4% respecte a
l any anterior. La inversió en mitjans convencionals representa el 48,5% i en no
convencionals, el 51,4 %.

Les dades de la inversió en publicitat s han d analitzar en el marc d un conjunt
d indicadors sobre el funcionament de l economia com l IPC (Estat 3,4% vs.
Catalunya 3,9%) i el creixement anual del PIB (Estat 3,4% vs. Catalunya 3,3%).
Amb tot, el creixement de la inversió real en publicitat a Catalunya ha estat del
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3,7%, per sota de la resta de l Estat (8,4%), amb una participació catalana en el
conjunt estatal del 21,1%.

Segons l informe sobre inversió publicitària a Catalunya de l any 2003, elaborat
per l AECP, el creixement de la inversió publicitària a Catalunya va ser del 8,1%
i el de la resta de l Estat, d un 3%, amb una participació catalana del 21,7%.
Això no obstant, ja s ha advertit que cal analitzar aquestes dades amb cautela, i
que no es pot parlar d una recuperació consolidada de la inversió.

El conjunt d indicadors, així com l anàlisi de la inversió i la distribució en els
mitjans i suports, no apuntaven cap a una tendència de creixement, sinó més
aviat de contenció. Les dades dels anys posteriors al 2003 així ho demostren.
L evolució de la inversió publicitària, en què es compara el creixement de
Catalunya amb el del conjunt de l Estat, ens mostra com es produeix aquest
petit creixement en xifres absolutes.

Pel que fa a la distribució de la inversió dels anunciants catalans en els mitjans
convencionals, podem observar que l augment de la inversió general el 2005 va
beneficiar pràcticament tots els mitjans. Els mitjans que van incrementar més la
seva inversió van ser Internet, amb el 54,5%; la ràdio, amb el 10,4%, i
suplements, amb el 7,4%. Ara bé, si ho analitzem en funció del percentatge que
tenen respecte al total, Internet només representa un 0,9% de participació, la
ràdio el 5,5% i els suplements l 1,7%. La televisió generalista, el mitjà amb més
participació del total, amb el 58,5%, va incrementar la seva inversió el 3,8%,
just per sobre de la mitjana general, que va ser del 3,7%. Els mitjans que
redueixen la inversió el 2005 van ser revistes (-2,7%), cinema (-1,1%) i exterior
(-1,0%). Atès que la inversió en diaris, del 3,1%, està per sota del 3,7% de la
mitjana d increment de la inversió, cal interpretar-ho en el context d una
tendència a la baixa, sobretot per part dels anunciants amb seu social a
Catalunya, que opten més pels suports audiovisuals. La principal novetat del
2005 va ser la televisió temàtica, no comptabilitzada per Infoadex
específicament l any anterior, i que el 2005 ha rebut una inversió de 5,16
milions d euros.

El repartiment de la inversió en mitjans ve marcat tradicionalment pel predomini
de la televisió, els diaris i les revistes, seguits, a major distància, de la ràdio i
els suplements. En la televisió, malgrat la inversió que es realitza des de
Catalunya és la més important, podem apreciar una tendència més gran de
creixement en la mitjana espanyola.

Precisament en televisió, el preu de la publicitat ha sofert un encariment
successiu en els darrers tres anys. Aquest fet, sumat a la plena ocupació en
pantalla, és la causa principal de l augment de la inversió en aquest mitjà. Pel
que fa a diaris, també creix més la inversió de la resta de l Estat, com en la
ràdio, els suplements i el cinema. La inversió catalana realitzada durant el 2005
destaca només pel creixement espectacular que ha tingut en noves tecnologies
i Internet.

Deixant de banda el repartiment per mitjans, un altre criteri que pot resultar útil
per comprendre el comportament de la inversió publicitària que es realitza des
de les empreses anunciants amb seu social a Catalunya és el de l esta-
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cionalitat de la inversió, que indica com es distribueixen els pressupostos
publicitaris al llarg dels diversos mesos de l any. A banda de la tradicional
davallada el mes d agost, durant el 2005, la inversió dels anunciants amb seu
social a Catalunya va ser més gran en el segon i en el darrer trimestre i menor
en el primer i en el tercer trimestre. A grans trets, l estacionalitat dels
anunciants catalans està en consonància amb la del total d anunciants de
l àmbit estatal.

Pel que fa als sectors d activitat econòmica, a Catalunya destaquen els sectors
d alimentació, automoció i bellesa i higiene. Tanmateix, el sector que aplega
cultura, ensenyament i mitjans de comunicació ocupa la segona posició, per bé
que caldria analitzar-lo per separat. El predomini d aquests sectors justifica que,
des de Catalunya, s inverteixi més en mitjans audiovisuals i mitjans que tinguin
un suport gràfic que permeti transmetre les característiques dels productes dels
sectors alimentació, automoció i bellesa i higiene.

Els sectors que van incrementar la seva inversió durant el 2005 van ser
telecomunicacions, finances, industrial, transport, esports, salut i distribució.
Per contra, van disminuir la seva inversió bellesa i higiene, equipament d oficina
i energia.

Si atenem al repartiment de la inversió publicitària catalana per demarcacions,
Barcelona en reuneix la major part, 1.328,5 milions d euros, xifra que suposa el
97,6% dels 1.361,7 milions d euros del total català. El seu increment, del 3,8%,
respecte al 2005 és similar al de l IPC. Girona inverteix 19,6 milions d euros, i
representa el 1,4% del conjunt, amb una variació del 1,8%. Tarragona inverteix
8,5 milions d euros i representa el 0,6 del conjunt català, amb una variació
positiva del 6,4%. Per la seva banda, Lleida inverteix 5,2 milions d euros i
representa el 0,4% del total, amb un decreixement del 19,7% respecte a l any
anterior.

Si complementem aquesta informació amb el fenomen de la concentració,
veiem que Barcelona representa el 69%, Girona, el 15,9%, Lleida, el 8,6% i
Tarragona, el 5,9% del nombre d anunciants catalans. A més, l anàlisi de la
concentració, pel que fa al tipus d empreses que inverteixen determinats trams
d inversió, podem observar que el 4% dels anunciants inverteixen des de
500.000 d euros en amunt; i, en conjunt, realitzen el 88% de la inversió. En
canvi, el 96% dels anunciants són els que inverteixen menys de mig milió, i, en
conjunt, realitzen l 11,3% del total de la inversió que es fa des de Catalunya.
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2.5.14 La publicitat a la televisió

La televisió, com a mitjà publicitari, està vivint uns anys d incertesa. Les
innovacions tecnològiques a què està sotmesa comporten unes
transformacions en les modalitats de consum, amb unes conseqüències
imprevisibles pel que fa a la publicitat.

La competència d altres canals com Internet o els telèfons mòbils el novembre
es va llançar la primera sèrie de ficció televisiva expressament produïda per a
mòbils , el creixement del nombre de cadenes generalistes en obert en l àmbit
estatal Cuatro i La Sexta , l oferta cada cop més competitiva de canals locals
o l arribada de la TDT configuren un panorama en què la planificació i la
contractació de les campanyes a televisió esdevé, dia rere dia, més complexa.
Tot això es dóna en un context on sembla que el consum televisiu ha tocat
sostre, ja que la mitjana diària a Espanya va ser de 217,7 minuts el 2005, un
minut menys que l any anterior, segons fonts d InfoAdex. El màxim mensual va
situar-se el gener i febrer, amb un consum de 242 i 241 minuts respectivament;
i el mínim, l agost, amb 171 minuts diaris de mitjana.
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Malgrat aquestes circumstàncies, el 2005 va ser novament un any de
creixement important per a la inversió publicitària en televisió. A tot l Estat
espanyol, la inversió publicitària en televisió va ser d uns 2.900 milions d euros,
amb un increment del 10,5% respecte de l any anterior i per sobre, doncs, de
l increment global del 6,8%.

La televisió, doncs, no tan sols continua tenint el seu paper predominant en el
panorama de la comunicació comercial espanyola, sinó que continua
incrementant la seva situació privilegiada davant altres mitjans, convencionals i
no convencionals. A Catalunya, en canvi, la situació no va ser similar, ja quela
inversió d anunciants catalans en televisió generalista es va situar en 796,7
milions d euros, amb un increment del 3,8% respecte de l any anterior, només
una dècima per sobre de l increment global.

Tot i així, la quota d inversió publicitària de la televisió respecte de la resta de
mitjans convencionals segueix sent força superior a Catalunya en relació amb
el conjunt de l Estat. Aquest creixement de la importància de la inversió en
televisió a Catalunya s explica, ni que sigui parcialment, per la rellevància al
nostre país d empreses anunciants que pertanyen als sectors de l alimentació i
l automoció, sectors que utilitzen de forma molt destacada aquest mitjà per a la
seva comunicació comercial.

Pel que fa als resultats anuals de facturació per publicitat de Televisió de
Catalunya, el 2005 va ser un any d increments moderats. Si fem un repàs de la
distribució de la inversió per les diverses cadenes televisives, és important
subratllar que TVE no va augmentar la seva facturació publicitària el 2005, sinó
que va disminuir un 2,8%. Les dades destaquen com les dificultats financeres
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de la televisió pública espanyola s agreugen. Tot i així, en un context on la
facturació de les cadenes d àmbit estatal va augmentar de mitjana un 11,3%,
Antena 3 TV va apujar la seva xifra un 19,2% i Tele-5, la cadena líder per
volum d inversió rebuda, un 16%.

Pel que fa als números proporcionats per InfoAdex per a Televisió de
Catalunya, s aprecia que aquest creixement assenyalat d un 2,2% de la
facturació se situa força per sota de l increment general a televisió, del 10,5%,
fins i tot per sota de l increment general de les cadenes nacionals i
autonòmiques, que va ser d un 3,5%. D aquesta manera, TVC perd quota
d inversió, que passa, segons la mateixa font, del 5,5% al 5,0%. Tot i així, la
televisió catalana es manté amb una proporció de mercat, respecte de la resta
de cadenes nacionals i autonòmiques, del 38,51%, amb uns nivells de
facturació per publicitat molt superiors i a molta distància de la resta.

Així, els principals anunciants catalans a televisió pertanyen als sectors de
l alimentació i l automoció, tot i que també podem trobar altres tipus de
companyies.

Pel que fa als anunciants que destinen més volum d inversió a Televisió de
Catalunya, Infoadex situa en primer lloc la mateixa TVC. Els sectors més
representats en aquesta relació són l alimentació (Danone, Pascual, Unilever
Foods, Nestlé), els productes de neteja i higiene (Procter & Gamble, Unilever,
Reckitt Benckiser), els automòbils (Volkswagen-Audi, Renault, Citröen) i les
companyies telefòniques (Telefónica, Vodafone, Retevisión).

En resum, el 2005, des del punt de vista de la inversió publicitària en televisió,
va suposar la confirmació de l excel·lent moment que travessen les dues gran
cadenes generalistes privades espanyoles, Antena 3 TV i Tele-5, i les dificultats
que afronta TVE per mantenir el seu atractiu per als anunciants. Pel que fa a
les cadenes autonòmiques, han crescut moderadament al marge del gran
combat entre les tres estatals, mantenint, Televisió de Catalunya, la seva
situació privilegiada des del punt de vista comercial. Tot això en un entorn de
canvi inexorable que dibuixarà en els anys propers un escenari força diferent
del que fins ara coneixíem.
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2.5.15 Percepció de la publicitat en els mitjans audiovisuals

El 2005, el Consell de l Audiovisual de Catalunya va presentar el quart Estudi
d opinió pública sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya35. Aquest estudi
analitza anualment la percepció de la ciutadania de Catalunya respecte dels
diferents mitjans audiovisuals en conjunt: programes, canals preferits,
programació infantil i presència de publicitat.

Les preguntes que s inclouen en l apartat de publicitat fan referència a la
freqüència amb què es produeixen uns determinats fets en els mitjans
audiovisuals (nombre d anuncis, nivell de so, anuncis perjudicials per a la salut,
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etc.) i a la possibilitat de pagar un import o cànon a canvi que no hi hagi
publicitat a la televisió pública.

El 90,6% de les persones entrevistades considera que el nombre d anuncis és
elevat habitualment. Això suposa un augment de 2 punts percentuals respecte
al 2004 i de 20 punts respecte al 2003.

El 47,2% de les persones entrevistades considera que els canvis en el nivell
de so són habituals, mentre que un 27,9% considera que són ocasionals (això
representa un augment en 4,5 punts percentuals respecte al 2004) i un 13,6%
considera que no passa mai.

El 26,1% de les persones entrevistades considera que és habitual que hi hagi
anuncis que fomenten comportaments perjudicials per a la salut, un 52%
considera que això és ocasional (percentatge que ha augmentat més d 11
punts percentuals respecte al 2004) i un 12,8% considera que mai s emeten
anuncis d aquestes característiques (disminueix en 4,9 punts percentuals
respecte a l any anterior).

La meitat de les persones entrevistades considera que ocasionalment es fan
anuncis que atempten contra la dignitat de les persones. Respecte a l any
anterior, disminueix significativament el percentatge de persones que creuen
que aquest tipus d anuncis són habituals  (16,7%, descens de més de 8 punts).

El 44,3% de les persones entrevistades creu que ocasionalment s emeten
anuncis que inciten a la violència (augment de 4,5 punts percentuals
respecte al 2004), mentre que un 29,5% considera que és un fet que succeeix
habitualment.

El 61% considera que la publicitat il·lícita i enganyosa és habitual , i el 26,7%
considera que és ocasional (augment de 5 punts respecte a l any anterior). El
28,5% considera que habitualment s emeten anuncis de telèfons eròtics i de
tarots (augment de gairebé 4 punts percentuals), mentre que un 40,2% creu
que és ocasional (augment de 5,8 punts percentuals respecte al 2004).

El 63,7% de les persones enquestades creu que la participació en programes
a través de missatges de mòbil és habitual (augment de gairebé 4 punts
respecte al 2004), mentre que el 15,7% ho considera ocasional (augment de
3,5 punts).

Quan es pregunta si pagaria un cànon o import anual a canvi que no hi hagi
publicitat a la televisió pública, el 62,9% respon que no, i només un quart de les
persones entrevistades hi estarien disposades. Un 6,7% ho condicionaria a la
quantitat a pagar (d aquests, el 15,8% estaria disposat a pagar fins a 20 euros
anualment, el 12,2%, fins a 58 euros, l 11,6%, entre 7 i 12 euros i el 9,3%, fins
a 25- 30 euros).

Per nivell d estudis, les persones més disposades a pagar aquest cànon
serien les que tenen estudis superiors a primària. I d aquestes, el 22% de les
persones amb estudis universitaris estarien disposades a pagar 50 euros, el
36,9% de les persones amb estudis de secundària estaria disposada a pagar-
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ne entre 60 i 100, i el 22,1% de les persones amb estudis de primària estarien
disposades a pagar 20 euros.


