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3.4 Aproximació als clústers relacionats amb el sector de l audiovisual a
Terrassa55, 1998-2004.

                                           
55 Font: L edició, les arts gràfiques i l audiovisual a Terrassa, 1998-2004. Una aproximació als
clústers relacionats amb aquest sector. Document intern de treball. Projecte de vigilància
tecnològica. Foment de Terrassa, SA. Observatori econòmic i social i de la sostenibilitat de
Terrassa. 31 de maig de 2006.

CCAE

2 i 3 díg. CCAE_DES

211 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó

212 Fabricació d'articles de paper i de cartó

21
221 Edició

222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

223 Reproducció de suports enregistrats

22
243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

246 Fabricació d'altres productes químics

247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques

24
291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics

292 Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general

29
321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics

322 Fabr. de transmissors de radiodifusió i TV, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils

323 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge

32
334 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics

33
744 Publicitat

74
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo

922 Activitats de ràdio i televisió

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles

92

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INSS i del Gabinet Tècnic del Dept. de Treball, 

Generalitat de Catalunya.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l INSS i del Gabinet Tècnic del Dept. de Treball, Generalitat de Catalunya.

Evolució dels subsectors que participen en l'Edició, Arts gràfiques i l'Audiovisual a Terrassa, 1998-2004
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Evolució dels subsectors que participen a l'Edició, Arts gràfiques i l'Audiovisual a Terrassa, 1998-2004

65

99

30

181

111

389

91
102

72

258

254

523

39

134

-75

-25

25

75

125

-80 -30 20 70 120

% Variació del nombre de treballadors

%
 V

ar
ia

ci
ó

 d
el

 n
o

m
b

re
 d

'e
m

p
re

se
s

Fabricació de pasta de paper, paper i cartó

Fabricació d'altres productes químics

Fabr. de transmissors de radiodifusió i TV, 
i d'aparells per a la radiotelefonia i 

radiotelegrafia amb fils

Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips 
i materials mecànics d'ús general

Publicitat

Fabricació de màquines, equips i 
materials mecànics

Edició

Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i 
reproducció de so i imatge

Activitats de ràdio i televisió

Altres activitats artístiques i 
d'espectacles

Fabricació 
d'articles de 
paper i de cartó

Fabricació de 
vàlvules, tubs i 
altres 
components 
electrònics

Fabricació de 
pintures, 
vernissos i 
revestiments 
similars; tintes 
d'impremta i 
màstics

Arts gràfiques i activitats 
dels serveis que s'hi 
relacionen

215
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Tot seguit es fa una relació d algunes de les empreses més representatives de
Terrassa que participen (tant directa com indirectament) en el sector de
l Audiovisual.

Les dades s han aconseguit correlacionant els epígrafs a 4 dígits de l Impost
d Activitats Econòmiques (IAE) del Cens d Activitats de l Ajuntament de Terrassa
(15 maig 2006) amb la Classificació Catalana d Activitats Econòmiques (CCAE 93)
del Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) i el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. D aquesta
manera, les empreses s han agrupat per les funcions que desenvolupen dins
l estructura econòmica de la ciutat de Terrassa en:

Proveïdors:

Fabricació de materials elèctrics; Fabricació d equips i aparells de ràdio,
televisions i comunicacions

 

Basar Egara, SL

 

Armuro Comunicacions, SL

 

Enco Electronic, SA

 

Procircuits, SL

 

Catalonia Tronics, SL

Producció:

Filmgraf Terrassa, SL

Producció

 

Forum Art

 

Voltamons Produccions, SCP

 

Cromàtica Companyia de Comunicació, SL

 

Animation World, SL

 

Neptuno Films Production, SL

Fabricació de materials
elèctrics; Fabricació
d equips i aparells de
ràdio, televisions i
comunicacions

Audiovisual
Publicitat

Audiovisual

SERVEISPROVEÏDORS PRODUCCIÓ

Serveis
específics
per a
l Audiovisual

Formació
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Bioimatge, SL

 
D Arbo Productions, SL

 
Setting Setup, SL

Filmax

Serveis:

Audiovisual

Doblatge, Muntatge

 

 Imagine, Comunicació Audiovisual, SCP
Distribució i venda

 

 Video Park 2003, SCP
Actors/Actrius

 

 Autònoms
Exhibició i venda

 

 AMC Entertainment España, SA

 

 Societat Municipal de Comunicació de  Terrassa
Serveis de Ràdiodifusió i Televisió i d enllaç i transmissió de senyals

 

 Radio Club 25, SA

 

 Club de Radio Terrassa, SA

 

 Publi 20, SL

 

 Blanc Frame, servicios de Televisión, SL

 

 Cable i televisió de Catalunya, SA

 

 Canal Terrassa (SMCT)

 

 Ràdio Terrassa (SMCT)
Fons documentals

 

 Filmoteca de Catalunya

 

 UPC

 

 Arxiu Tobella

Publicitat

 

Book Publicitat, SL

 

Creacom, Comunicació i imatge, SL

 

Publimax, Comunicació i disseny, SL

 

Original, Disseny i comunicació, SL

 

Ph5 Mitjans de comunicació

 

JCS, Disseny i publicitat, SL

 

Altus Publicidad, SL

Formació

 

 Escola de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

  

Escola d Òptica
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Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC)

 
 Institut del Teatre

3.5 El sector audiovisual de Terrassa en relació a Barcelona i als àmbits en
els quals s emmarca

3.5.1 La concentració empresarial del sector audiovisual

Segons la CCAE-93 del 2006, a Terrassa es concentren el 2,4% (o 2,8% l any
2001) d empreses audiovisuals de la província i l 1,7% (o 1,8% l any 2001)
d assalariats en el sector audiovisual.

Quan les dades es refereixen a les activitats audiovisuals essencials, les
empreses terrassenques representen tan sols l 1,7% (1,2% l any 2001) de les
provincials però el nombre de treballadors assalariats augmenta fins el 2,9% (2,5%
l any 2001).

Tot i el seu augment durant el darrer lustre, les dues xifres es troben per sota dels
percentatges provincials que presenta el conjunt de l activitat econòmica de la
Ciutat respecte la província, que són del 3,7% i del 3,3% respectivament.

Activitat econòmica del sector audiovisual.
Inss. Empreses i nombre de treballadors assalariats. Província de Barcelona. 2001.

Terrassa Barcelona Vallès Occidental Prov. De Barcelona

empr. ass. empr. ass. empr. ass. empr. ass.

223 Reproducció de suports enregistrats - - 19 210 1 2 24 239

744 Publicitat 22 108 1.083 8.845 108 667 1.502 11.976

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 5 128 391 3.004 19 276 524 4.150

922 Activitats de ràdio i televisió 3 95 70 1.513 13 983 132 4.688

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 71 229 861 6.303 213 1.141 1.488 9.872

Total audiovisual 101 560 2.424 19.875 354 3.069 3.670 30.925

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,53 0,95 3,27 2,41 1,30 1,09 1,99 1,71

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat
 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 8 223 480 4.727 33 1.261 680 9.077
% sector audiovisual* s/total 0,12 0,38 0,65 0,57 0,12 0,45 0,37 0,50

Totals per a totes activitats 6.621 59.111 74.120 824.890 27.199 281.855 184.058 1.804.474


