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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
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Activitat econòmica del sector audiovisual.
Inss. Empreses i nombre de treballadors assalariats. Província de Barcelona. 2006.

Terrassa Barcelona Vallès Occidental Prov. de Barcelona

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

223 Reproducció de suports enregistrats - - 46 173 3 10 58 206

744 Publicitat 34 102 1.269 11.307 145 1.152 1.783 15.423

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 9 182 405 2.917 28 328 555 4.185

922 Activitats de ràdio i televisió 4 96 72 1.697 12 1.012 154 5.180

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 47 227 801 7.079 154 947 1.351 10.289

Total audiovisual 94 607 2.593 23.173 342 3.449 3.901 35.283

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,26 0,90 3,29 2,48 1,11 1,07 1,92 1,71

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat 
i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 13 278 523 4.787 43 1.350 767 9.571

% sector audiovisual* s/total 0,17 0,41 0,66 0,51 0,14 0,42 0,38 0,46

Totals per a totes activitats 7.435 67.544 78.787 935.931 30.748 323.671 203.186 2.058.976

De l anàlisi de les dades segons les altes fiscals, apreciàvem que la concentració
d activitats audiovisuals en relació al total provincial resulta un xic més gran
(2,12%), tot i que la concentració del conjunt d activitats econòmiques també
resulta superior (fet que suggereix la tendència a l empresa unipersonal a la
Ciutat).

La xifra que resulta més espectacular és la concentració del sector a Barcelona (a
l entorn del 66%). La reducció d aquest percentatge si excloïm les activitats no
essencials mostra l esmentada dispersió territorial de les activitats publicitàries i
informàtiques.

Inss. % provincial d'empreses i de treballadors assalariats. Província de Barcelona. 1999 - 2001.

Terrassa Barcelona Vallès Occidental

2001 2001 2001

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

223 Reproducció de suports enregistrats - - 79,2 87,9 4,2 0,8

744 Publicitat 1,5 0,9 72,1 73,9 7,2 5,6

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 1,0 3,1 74,6 72,4 3,6 6,7

922 Activitats de ràdio i televisió 2,3 2,0 53,0 32,3 9,8 21,0

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 4,8 2,3 57,9 63,8 14,3 11,6

Total audiovisual 2,8 1,8 66,0 64,3 9,6 9,9

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 1,2 2,5 70,6 52,1 4,9 13,9

Totals per a totes activitats 3,6 3,3 40,3 45,7 14,8 15,6

Font: Diputació de Barcelona, xarxa d'observatoris del mercat de treball.
Nota: les dades corresponen al segon trimestre dels anys tinguts en compte.
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Inss. % provincial d'empreses i de treballadors assalariats. Província de Barcelona. 2006.

Terrassa Barcelona Vallès Occidental

2006 2006 2006

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

223 Reproducció de suports enregistrats - - 79,31 83,98 5,17 4,85

744 Publicitat 1,91 0,66 71,17 73,31 8,13 7,47

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 1,62 4,35 72,97 69,70 5,05 7,84

922 Activitats de ràdio i televisió 2,60 1,85 46,75 32,76 7,79 19,54

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 3,48 2,21 59,29 68,80 11,40 9,20

Total audiovisual 2,41 1,72 66,47 65,68 8,77 9,78

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat 

i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 1,69 2,90 68,19 50,02 5,61 14,11

Totals per a totes activitats 3,66 3,28 38,78 45,46 15,13 15,72

Font: elaboració pròpia (OESST, Foment de Terrassa) a partir de les dades del SITDEL, Diputació de Barcelona.

En quant als percentatges comarcals, el 27,5% d empreses audiovisuals del Vallès
Occidental es concentren a Terrassa, tot suposant el 17,6% dels treballadors
assalariats d aquest sector.

Sense tenir en compte els epígrafs que inclouen activitats no audiovisuals els
percentatges s incrementen sensiblement (30,1% i 20,6% respectivament), a
diferència del que succeïa fa 5 anys, que disminuïa.

Comparant-ho amb les xifres relatives al conjunt de l activitat econòmica,
s observa que la concentració d empreses audiovisuals és ben similar a la
concentració total d empreses comarcals a Terrassa, mentre que el nombre
d assalariats resulta menor.

3.5.2 Diferències en el pes del sector

D altra banda, la comparació del pes del sector audiovisual en l estructura
empresarial dels diferents àmbits territorials estudiats mostra també una
concentració d activitats empresarials i de treballadors assalariats a la nostra
Ciutat certament baixa en relació a allò que s observa per al conjunt dels àmbits on
es troba emmarcada. Enfront els ja esmentats percentatges corresponents a
Terrassa (les empreses audiovisuals, excloent-hi la publicitat i les activitats
artístiques, constitueixen el 0,17% del total d empreses i els treballadors
assalariats el 0,41%, una mica més que fa un lustre), constatem que:

El conjunt de la província de Barcelona presenta un major pes de l audiovisual
en l estructura empresarial, ja que les activitats empresarials audiovisuals hi
constitueixen un 0,38% de les empreses totals i els treballadors un 0,46%.

En relació a les xifres comarcals, el pes del sector a Terrassa és bastant similar
pel que respecta a les empreses (0,14%) i a la proporció d assalariats (0,42% del
Vallès Occidental).
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Davant dels aparentment baixos percentatges provincials i comarcals de
concentració d activitats audiovisuals i al menor pes d aquestes activitats en
l economia terrassenca que en el conjunt dels àmbits, cal advertir certes
implicacions sobre les dades provincials i comarcals:

a) Cal sempre tenir en compte que en el conjunt de la província les dades
es mostren fortament condicionades per la gran concentració de les
activitats audiovisuals a Barcelona ciutat.

Efectivament, observem que a Barcelona s hi concentren quasi el 70% de
les empreses i la meitat dels treballadors del sector audiovisual,
percentatges que són altament superiors a la concentració d activitats del
conjunt de l activitat econòmica i que corroboren el rol central de la gran
ciutat en el sector audiovisual.

D entre els epígrafs tinguts en compte, hi destaca especialment la producció
cinematogràfica i els serveis associats a aquesta (doblatge, sincronització i
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muntatge, decoracions escèniques) així com la distribució d aquests
productes.

La concentració més dèbil correspon als serveis de televisió, situant-se
entorn entre el 32 i 47%. Aquest fet és degut en gran part a la consolidació
de les televisions locals, que ha suposat una dispersió de les activitats
televisives pel territori, i a la gran dimensió de les televisions que operen a
nivell autonòmic o estatal fora de la ciutat, provocant forts incentius a la
deslocalització vers indrets amb sòl més econòmic. Els serveis de ràdio
tampoc no es troben tan fortament concentrats a Barcelona, degut a la
quantitat d emissores locals.

b) La raó de la situació d inferioritat del nombre d assalariats en el sector
audiovisual respecte el conjunt de la comarca cal trobar-la a l epígraf
activitats de ràdio i televisió . La ubicació a Sant Cugat dels estudis

centrals d una gran emissora de televisió generalista (TVE Catalunya),
altera les dades relatives a la comarca. Aquesta empresa propicia la
concentració de més del 20% dels assalariats provincials en aquest epígraf.
Així doncs, la distorsió propiciada per l existència d una empresa puntual de
gran dimensió ens recomana no extreure implicacions extensibles a la resta
d àmbits de la comarca.

Ateses les dificultats d extreure conclusions significatives de la comparació de la
situació de l activitat econòmica de Terrassa amb la dels àmbits en els quals
s inscriu, a continuació s estudiarà la realitat del sector audiovisual d altres ciutats
mitjanes, fet que ens permetrà dur a terme una diagnosi més acurada.

3.5.3 Diferències en la dimensió empresarial

La gran dimensió56 de les empreses terrassenques de l audiovisual és ben
explícita quan es compara amb la dimensió de les empreses de la província i la
ciutat de Barcelona. A Terrassa la mitjana de treballadors assalariats per empresa
és de 21, mentre que a la província és de 12 i a la ciutat de Barcelona de 9.

Per contra, la dimensió mitjana de la comarca és molt superior a la resta (31
assalariats per empresa).

Les disparitats existents entre aquests quatre àmbits ens porta a fer una sèrie de
consideracions:

El fet que la dimensió de les empreses de Barcelona sigui menor
suggereixen el procés dut a terme per certes grans empreses de
l audiovisual (que requereixen àmplies instal·lacions fixes i que posseeixen

                                           
56 Degut a la distorsió que provoquen el epígrafs relatius a la publicitat i a les altres
activitats artístiques i d espectacles, majoritàriament microempreses i molt
nombroses, han estat excloses en aquest apartat sobre la dimensió empresarial.
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un gran nombre de treballadors assalariats) de tendència a abandonar la
ciutat central, en una recerca de sòl més econòmic.

Una d aquestes grans empreses que ha abandonat Barcelona (TVE
Catalunya) explica la major dimensió mitjana de les empreses a la comarca
del Vallès Occidental.

Dimensió empresarial del sector audiovisual.
Inss. Mitjana dels treballadors assalariats per empresa. CCAE-93. 2001.

Codi Activitat Terrassa Barcelona Comarca Província

223 Reproducció de suports enregistrats - 11,1 2,0 10,0

744 Publicitat 4,9 8,2 6,2 8,0

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 25,6 7,7 14,5 7,9

922 Activitats de ràdio i televisió 31,7 21,6 75,6 35,5

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 3,2 7,3 5,4 6,6

Conjunt del sector audiovisual 5,5 8,2 8,7 8,4

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 27,9 9,8 38,2 13,3

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

Dimensió empresarial del sector audiovisual.
Inss. Mitjana dels treballadors assalariats per empresa. CCAE-93. 2006.

Codi Activitat Terrassa Barcelona Comarca Província

223 Reproducció de suports enregistrats - 3,8 3,3 3,6

744 Publicitat 3,0 8,9 7,9 8,7

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 20,2 7,2 11,7 7,5

922 Activitats de ràdio i televisió 24,0 23,6 84,3 33,6

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 4,8 8,8 6,1 7,6

Conjunt del sector audiovisual 6,5 8,9 10,1 9,0

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 21,4 9,2 31,4 12,5

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

L epígraf que determina aquesta major dimensió de les empreses de Terrassa és
el relatiu a activitats cinematogràfiques i de vídeo. Aquest fet resulta coherent amb
la ja esmentada importància de les productores a la ciutat, especialment de la
d animació Neptuno Films.


