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3.2 La situació del sector de l audiovisual a Terrassa

3.2.1 La situació de l audiovisual a Terrassa segons la CCAE 93

Segons les dades aportades pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya relatives a les cotitzacions a la seguretat social, observem que
actualment les activitats empresarials relacionades amb el sector de
l audiovisual a Terrassa donen feina a 607 treballadors assalariats agrupats en
94 empreses.

El pes del sector a l estructura empresarial de la Ciutat resulta ser, per al cas
dels assalariats, del 0,90% i de l 1,26% per al cas de les activitats
empresarials.

El major nombre d empreses s observa precisament en els dos epígrafs que
comptabilitzen certes activitats allunyades del sector audiovisual, la publicitat i
les altres activitats artístiques i d espectacles , que al mateix temps agrupen
més de la meitat dels treballadors.

Les xifres es redueixen substancialment si deixem de tenir en compte aquests
dos epígrafs. El nombre d assalariats es redueix a 278 i el nombre d empreses
passa a ser tan sols de 13. En aquest cas, el pes del sector es redueix
considerablement, essent del 0,17% en el cas de les empreses i del 0,41% en
el cas dels treballadors assalariats.

La dimensió mitjana (treballadors per empresa) de les empreses audiovisuals
augmenta fortament si deixem de considerar aquests dos epígrafs, ja que tots
dos es troben caracteritzats per la petita dimensió empresarial.

Activitat econòmica del sector audiovisual.
CCAE - 93. Nombre d'empreses i treballadors. Terrassa. 2006.

2.001 2.005 2.006

Codi Activitat Empreses Assalariats Dimensió Empreses Assalariats Dimensió Empreses Assalariats Dimensió

223 Reproducció de suports enregistrats - - - - - - - - -

744 Publicitat 22 108 5 33 130 4 34 102 3

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 5 128 26 8 200 27 9 182 20

922 Activitats de ràdio i televisió 3 95 32 4 90 23 4 96 24

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 71 229 3 46 129 3 47 227 5

Conjunt del sector audiovisual 101 560 6 90 548 6 94 607 6

Pes del sector audiovisual 1,53% 0,95% 1,23% 0,77% 1,26% 0,90%

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 8 223 28 12 290 25 13 278 21

Pes del sector audiovisual* 0,12% 0,38% 0,16% 0,41% 0,17% 0,41%

Total d'activitats 6.621 59.111 9 7.358 71.415 10 7.435 67.544 9

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Gabinet Tècnic. Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris.

Hi observem que les activitats cinematogràfiques i de vídeo són les activitats
essencials al sector que concentren un major volum d assalariats, fet que ens
permet començar a observar quin tipus d empreses caracteritzen la indústria
audiovisual a Terrassa. A més, s observa també la seva major dimensió
relativa, que és de 20 treballadors assalariats per empresa, xifra solament
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superada per les activitats de ràdio i televisió, tot i que ha anat disminuint degut
a què l increment del nombre d empreses no s ha vist correspost amb el
d empleats.

A més, aquestes dades tenen solament en compte les empreses amb personal
assalariat, excloent els professionals liberals i artistes del sector.

El nombre d empreses i empleats ha experimentat un lleuger increment, que es
compensa a nivell de ciutat per un increment generalitzat.

3.2.2 La situació de l audiovisual a Terrassa segons l IAE.

Per tal de tenir-los en compte, es presenten a continuació les dades sobre
l activitat de l audiovisual segons les altes fiscals, expressades segons la
classificació corresponent a l IAE (CAE2) que, a més, resulta ben útil per la
major desagregació que permeten els seus epígrafs.

3.2.2.1 Activitats empresarials

L aproximació a l activitat del sector segons les altes fiscals del 2007 mostra
una quantitat molt major d empreses que les dades del Departament de Treball,
fet que subratlla la gran difusió de la microempresa en el sector audiovisual.

Constatem una gran proliferació d empreses dedicades a la publicitat i
a la informàtica, que representen un percentatge molt major que en la
CCAE-93. Aquestes dades suggereixen un gran nombre
d organitzacions empresarials publicitàries sense assalariats, fet que lliga
de forma coherent amb la baixa dimensió empresarial d aquest epígraf
segons la CCAE-93.

El sector de les Arts Gràfiques mostra un pes significatiu en l activitat
de la ciutat.

L epígraf d empreses de producció de pel·lícules cinematogràfiques és
bastant significatiu i lleugerament superior al de l apartat anterior, fet que
serà important per determinar les potencialitats de la ciutat en el sector
audiovisual per la seva capacitat de dinamització del sector.

També s han tingut en compte activitats relacionades amb
l espectacle, la fotografia i el calaix de sastre Altres serveis culturals No
Classificats en Altres Activitats .
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Consulta realitzada al Cens d'Activitat de l'Ajuntament de Terrassa (IAE) a 16 de gener de 2007 pels epígrafs:

Activitat econòmica del sector de l'audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Empreses . CAE 2. Terrassa. 2007.

Codi Activitat nº d'activitats any 2000

1.3512 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i televisió 2

1.3551 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, i d'aparells d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so 3

1.3552 Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i d'informàtica 8 6

1.474 Arts gràfiques (impressió gràfica) 68

1.4741 Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema 43

1.4742 Impressió de premsa diària per qualsevol procediment 3

1.4743 Reproducció de textos o imatges per multicopista, fotocòpies per procediments fotogràfics i electroestàtics, sistemes de reproducció de plànols i similars3

1.475 Activitats similars a les arts gràfiques 16

1.4751 Estereotípia, galvanotípia i galvanoplàstia. Fabricació d'articles de goma i cautxú, de rodets i d'altres elements dedicats als processos d'impressió3

1.4752 Composició de textos per qualsevol procediment 3

1.4753 Reproducció de textos o imatges destinats a la impressió 1

1.4754 Enquadernació 7

1.4761 Edició de llibres 9

1.4762 Edició de periòdics i de revistes 6

1.4769 Altres edicions NCAA 4

1.493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 0 0

1.844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars 68 65

1.845 Explotació electrònica per compte d'altri 100 72

1.9611 Producció de pel·lícules cinematogràfiques (inclosos els vídeos) 12 8

1.9612 Doblatge, sincronització i muntatge de pel·lícules o cintes cinematogràfiques (inclosos els vídeos), sempre que no els faci la mateixa empresa productora2 1

1.9613 Decoracions escèniques per a pel·lícules o cintes cinematogràfiques, sempre que no les faci la mateixa empresa productora0 0

1.9621 Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques en suport de cinta magnetoscòpica 3 2

1.9622 Distribució i venda a l'engròs de pel·lícules cinematogràfiques en suport de cinta magnetoscòpia 1 2

1.9631 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos en sales de cinema 3

1.9641 Serveis de radiodifusió 3 2

1.9642 Serveis de televisió 3 2

1.9643 Serveis d'enllaç i transmissió de senyals de televisió 1

1.9651 Espectacles en sales i locals (llevat d'espectacles taurins) 1

1.9652 Espectacles a l'aire lliure (llevat d'espectacles taurins) 1

1.9653 Espectacles fora d'establiments permanents (llevat d'espectacles taurins) 2

1.9654 Empreses d'espectacles 6

1.9669 Altres serveis culturals NCAA 18

1.9731 Serveis fotogràfics 65

Total sector audiovisual 468 160

Pes del sector audiovisual s/total 3,09% 1,15%

Total d'activitats audiovisuals

(excloses la publicitat i la informàtica) 300 23

Pes del sector audiovisual s/total, corregit 1,98% 0,17%

Total 15.130 13.912

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Sistemes d'Informació
* : Dada de 2002 extreta de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2006 , OESST, Foment de Terrassa, SA, Ajuntament de Terrassa.

El pes del sector audiovisual es mostra molt superior que en el cas de la
CCAE-93, representant el 1,98% de les empreses terrassenques mentre que la
xifra d empreses anterior només representava un 0,17% per a les activitats
relacionades directament amb el sector audiovisual.

Això suposa un increment molt significatiu del nombre d empreses (de quasi
dos punts, molt superior a l apuntat en l apartat anterior) durant el darrer lustre,
però bàsicament de microempreses (l increment del nombre d empleats de les
empreses pimes ja quedava reflectit en l anterior taula). Aquestes xifres s han
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de relativitzar, ja que és possible que l anàlisi del 2000 no contemplés algunes
de les activitats en què no consta cap empresa i en el 2007 sí.

3.2.2.2 Els professionals liberals

Pel que respecta a l activitat desenvolupada pels professionals liberals, tornem
a trobar una gran quantitat d activitats publicitàries i informàtiques, fet que torna
a reiterar la fragmentació del teixit empresarial en aquests camps,
caracteritzats, així doncs, per la microempresa i els professionals liberals.

Consulta realitzada al Cens d'Activitat de l'Ajuntament de Terrassa (IAE) a 16 de gener de 2007 pels epígrafs:

Activitat econòmica del sector de l'audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Professionals liberals . CAE 2. Terrassa. 2007.

Codi Activitat nº d'activitats any 2000

2.226    Tècnics de so 2 2

2.227    Tècnics en il·luminació 1 2

2.322    Tècnics en arts gràfiques 5

2.751    Professionals de la publicitat, relacions públiques i similars 17 13

2.763    Programadors i analistes d'informàtica 40 32

2.765    Enregistradors informàtics i altres professionals auxiliars del tractament electrònic de dades 5 11

2.887    Maquilladors i esteticistes 27

Total sector audiovisual 97 60

Pes del sector audiovisual s/total 4,64% 3,22%

Total d'activitats audiovisuals

(excloses la publicitat i la informàtica) 35 4

Pes del sector audiovisual s/total, corregit 1,67% 0,21%

Total 2.090 1.864

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Sistemes d'Informació
* : Dada de 2002 extreta de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2006 , OESST, Foment de Terrassa, SA, Ajuntament de Terrassa.

Si deixem de tenir en compte aquests professionals, el percentatge dels que es
dediquen al sector audiovisual baixa al 1,67% sobre el total de professionals
liberals que desenvolupen la seva tasca a Terrassa. Igual que en l anàlisi
anterior, la diferència es pot deure a què en l anàlisi del 2000 no es van
contemplar algunes d aquestes activitats.

3.2.2.3 Els artistes

Els artistes relacionats amb el sector audiovisual que duen a terme la seva
activitat a Terrassa constitueixen un 40% dels artistes totals de la Ciutat.
D entre aquests destaquen els inclosos a l epígraf operadors de càmeres de
cinema, de televisió i de vídeo i al calaix de sastre Altres activitats
relacionades amb el cinema... .
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Consulta realitzada al Cens d'Activitat de l'Ajuntament de Terrassa (IAE) a 16 de gener de 2007 pels epígrafs:

Activitat econòmica del sector de l'audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Artistes . CAE 2. Terrassa. 2007.

Codi Activitat nº d'activitats any 2000

3.011    Directors de cinema i teatre 1 0

3.012    Ajudants de direcció 1 1

3.013    Actors de cinema i teatre 1 0

3.015    Operadors de cámeres de cinema, de televisió i de vídeo 5 7

3.016    Humoristes, còmics, excèntrics, xerraires, recitadors i similars 2

3.019    Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA 7 6

Total sector audiovisual 17 14

Pes del sector audiovisual s/total 39,53% 42,42%

Total 43 33

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Sistemes d'Informació
* : Dada de 2002 extreta de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2006 , OESST, Foment de Terrassa, SA, Ajuntament de Terrassa.

El nombre d artistes s ha incrementat lleugerament, però ha disminuït el seu
pes en el conjunt de Terrassa.

La següent taula és la mateixa que la de l estudi anterior, perquè, donat els
canvis en l IAE ja no és possible obtenir-ne xifres a un nivell superior al
municipal.

Aquesta taula mostra l insignificant pes de Terrassa en comparació amb la
ciutat de Barcelona (sobretot en el que suposa Sector Audiovisual en sentit
estricte), tot i que la comarca (àmbit directe d influència de Terrassa) té un pes
relatiu en el sector.

Mentre que les activitats audiovisuals suposen a la ciutat de Barcelona el doble
de la mitjana provincial, tant a Terrassa com al Vallès Occidental aquestes
suposen la meitat. Aquestes xifres posen de relleu l especialització de la
primera en aquest sector i el caràcter secundari en l activitat empresarial a la
resta.



387

Activitat econòmica del sector audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Activitats empresarials. Prov. de Barcelona. 2000

Codi Activitat Terrassa Barcelona Comarca Província

3552 Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i d'informàtica 6 178 31 293

493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 0 54 9 84

844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars 65 1964 294 2864

845 Explotació electrònica per compte d'altri 72 1226 315 2033

9611 Producció de pel·lícules cinematogràfiques 8 382 36 515

9612 Doblatge, sincronització i muntatge de pel·lícules o cintes c. 1 92 5 117

9613 Decoracions escèniques per a pel·lícules o cintes c. 0 49 2 75

9621 Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques 2 64 5 90

9622 Distribució i venda a l'engròs de pel·lícules cinematogràfiques 2 82 7 108

9641 Serveis de radiodifusió 2 39 8 69

9642 Serveis de televisió 2 11 6 28

Total d'activitats audiovisuals 160 4141 687 5983

Pes del sector audiovisual 1,15% 3,53% 1,34% 1,82%

Percentatge provincial d'activitats 2,67% 69,21% 11,48% 100,00%

Total d'activitats audiovisuals*

(excloses la publicitat i la informàtica) 23 951 78 1086

Pes del sector audiovisual 0,17% 0,81% 0,15% 0,33%

Percentatge provincial d'activitats 2,12% 87,57% 7,18% 100,00%

Total d'activitats empresarials 13912 117350 51178 327854

Percentatge provincial d'activitats 4,24% 35,79% 15,61% 100,00%

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Sistemes d'Informació

Activitat econòmica del sector audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Nombres totals. CAE 2. Terrassa. 2007.

Activitats econòmiques nº d'activitats any 2000

Empreses 468 160

Professionals liberals 97 60

Artistes 17 14

Total d'activitats audiovisuals 582 234

Pes del sector audiovisual s/total 3,37% 1,48%

Total d'activitats audiovisuals

(excloses la publicitat i la informàtica) 352 41

Pes del sector audiovisual s/total, corregit 2,04% 0,26%

Publicitat i informàtica 230 193

Pes de la publicitat i la informàtica 1,33% 1,22%

Total IAE 17.263 15.809

Font: Ajuntament de Terrassa, Servei de Sistemes d'Informació

A la taula anterior es reflecteixen les xifres totals relatives a totes les activitats
econòmiques del sector audiovisual de Terrassa inscrites a l IAE. L increment
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en termes absoluts es relativitza per l increment de la xifra global d empreses. A
més, segurament molts epígrafs no es van contemplar a l estudi del 2000.

3.2.3 La dimensió empresarial

D entre els diversos tipus d empreses audiovisuals estudiats, aquells que
presenten empreses de menors dimensions són les que es dediquen a
activitats publicitàries i les que s inclouen dins l epígraf d altres activitats
artístiques i d espectacles .

La tendència a la microempresa i a l existència d un gran nombre de
treballadors autònoms és habitual en el camp publicitari. Per la seva banda, les
activitats de l epígraf d altres activitats no permet extreure gaires conclusions
per la gran diversitat que acull.

Les activitats de ràdio i televisió generen tradicionalment empreses de grans
dimensions, fet que és constatable també a Terrassa, essent l epígraf amb
major dimensió relativa.

Tal com s ha esmentat anteriorment, l epígraf que, d entre les activitats
considerades estrictament audiovisuals, registra una major proporció
d assalariats del sector a la Ciutat és el relatiu a activitats cinematogràfiques i
de vídeo.

Empreses audiovisuals segons nombre d'assalariats
CCAE-93. Terrassa. 1999.

Codi Activitat Nombre de treballadors assalariats Total
1-5 6-10 11-25 26-30 31-50 51-100 101-250

744 Publicitat 14 3 1 - - - - 18
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 2 - 1 - - - 1 4
922 Activitats de ràdio i televisió 1 - 1 - 2 - - 4
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 59 9 3 1 - - - 72

Conjunt del sector audiovisual 76 12 6 1 2 0 1 98

Conjunt del sector audiovisual*
(excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 3 0 2 0 2 0 1 8

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Gabinet Tècnic. Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris.
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Empreses audiovisuals segons nombre d'assalariats
CCAE-93. Terrassa. 2006.

Codi Activitat Nombre de treballadors assalariats Total
1-5 6-10 11-25 26-30 31-50 51-100 101-250

744 Publicitat 32 1 0 0 1 0 0 34
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 6 0 1 0 1 0 1 9
922 Activitats de ràdio i televisió 1 1 0 0 2 0 0 4
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 39 4 3 0 0 1 0 47

Conjunt del sector audiovisual 78 6 4 0 4 1 1 94

Conjunt del sector audiovisual*
(excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 7 1 1 0 2 0 1 13

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Gabinet Tècnic. Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris.

Per tal d observar la regularitat de la dimensió empresarial dins de cada
epígraf, entrem a continuació a estudiar aquestes empreses segons el nombre
d assalariats.

Nombre d'assalariats al sector audiovisual segons la dimensió empresarial.
CCAE-93. Terrassa. 1999.

Codi Activitat Nombre de treballadors assalariats Total
1-5 6-10 11-25 26-30 31-50 51-100 101-250

744 Publicitat 30 23 21 - - - - 74
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 4 - 20 - - - 108 132
922 Activitats de ràdio i televisió 1 - 16 - 79 - - 96
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 106 70 42 30 - - - 248

Conjunt del sector audiovisual 141 93 99 30 79 0 108 550

Conjunt del sector audiovisual*
(excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 5 0 36 0 79 0 108 228

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Gabinet Tècnic. Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris.
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Nombre d'assalariats al sector audiovisual segons la dimensió empresarial.
CCAE-93. Terrassa. 2006.

Codi Activitat Nombre de treballadors assalariats Total
1-5 6-10 11-25 26-30 31-50 51-100 101-250

744 Publicitat 63 8 0 0 31 0 0 102
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 8 0 17 0 34 0 123 182
922 Activitats de ràdio i televisió 1 9 0 0 86 0 0 96
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 75 28 44 0 0 80 0 227

Conjunt del sector audiovisual 147 45 61 0 151 80 123 607

Conjunt del sector audiovisual*
(excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 9 9 17 0 151 0 123 278

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Gabinet Tècnic. Diputació de Barcelona, Xarxa d'Observatoris.

Pel que respecta a les activitats publicitàries, observem que el domini de la
microempresa hi és ben palès, tot i trobar-nos amb una empresa
considerablement gran (31 assalariats) i una altra que superen els 6
treballadors.

D altra banda, la naturalesa diversa de les activitats incloses a l epígraf 923 és
també ben observable a les taules anteriors, tot i el gran domini de la
microempresa.

En el cas de les activitats cinematogràfiques i de vídeo hi observem que la seva
condició d epígraf essencial amb major nombre d assalariats ve donat per la
gran dimensió d una sola empresa que l any 1999 tenia 108 assalariats i ara
123. Les empreses restants són de dimensió mitjana (34 i 17 assalariats) i 6
micro.

En el cas de les activitats de televisió i ràdio s hi observen dues empreses de
dimensió considerable (86 treballadors entre les dues) al costat de dues més
petites.

Així doncs, no es tracta d un teixit empresarial uniforme caracteritzat per
empreses de dimensió similar sinó que gairebé la meitat dels assalariats del
sector pertanyen a la mateixa empresa i la immensa majoria a les 3 o 4
primeres.


