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3 ANÀLISI DE L ACTIVITAT ECONÒMICA A TERRASSA

3.1 Fonts d informació i àmbit estudiat

Per analitzar la l activitat econòmica terrassenca, s han tingut en compte de
forma conjunta:

 
tant les dades fiscals de l IAE (Impost d Activitats Econòmiques) a 16 de
gener de 2007, a través del Cens d Activitat de l Ajuntament de Terrassa
per als epígrafs d activitats relacionades amb el sector audiovisual, amb
les limitacions que té avui en dia aquest impost en termes d exempció
fiscal (cosa que en limita la representació),

 

com les dades de l Institut Nacional de la Seguretat Social,
proporcionades pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya segons la Classificació catalana d activitats econòmiques
CNAE 93, que ens proporciona informació tant del nombre d empreses
com d assalariats però que no inclou els professionals (activitat freqüent
en el sector audiovisual).

Com en tota anàlisi estadística, és difícil trobar epígrafs que s ajustin plenament
al sector analitzat i, per tant, cal relativitzar els resultats.

Per això, en cas de seleccionar epígrafs que incloguin activitats relacionades
com la publicitària (a nivell de publicitat en mitjans de comunicació audiovisuals
com el cinema, la ràdio, la televisió o Internet) o la informàtica (per a
l elaboració de productes multimèdia o relacionats amb les TIC), es relativitzen i
es fa una doble anàlisi que els inclogui o que no els tingui en compte en els
resultats. També la classificació CCAE 93 inclou un calaix de sastre anomenat
Altres activitats artístiques i d espectacles .

D altra banda, l anàlisi serà tant estàtica (prenent com a referència les darreres
dades) com dinàmica (a través de l evolució de les dades de l estudi anterior
respecte a les més recents).

És obvi que l activitat dels Media o del sector audiovisual té un àmbit
supramunicipals que el vincula amb l àrea d influència de Terrassa, bàsicament
a nivell comarcal o de la província de Barcelona.

També es tindran també en compte les dades relatives a altres ciutats mitjanes
de la província, per poder comparar i relativitzar amb les de Terrassa.

L anàlisi estadística prendrà com a referència  les dades de l estudi anterior,
sobretot en el que fa referència als diferents apartats analitzats.


