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3.6 Comparació de la situació del sector audiovisual de Terrassa amb el
d altres ciutats mitjanes

3.6.1 Diferències en el pes del sector audiovisual

L anàlisi de les dades aportades amb la CCAE-93, mostra que el pes de les
empreses audiovisuals en l estructura empresarial de les poblacions estudiades
presenten unes xifres bastant similars a les de Terrassa en els casos de Sabadell,
Granollers, Mataró o Vilanova.

Sobresurten però les dades relatives a l Hospitalet, Santa Coloma i Sant Cugat, fet
que resulta significatiu per tractar-se de poblacions immediatament contigües a
Barcelona, amb unes televisions locals potents i algunes productores que s hi ha
localitzat buscant locals més grans i econòmics a fora de la capital.

Activitat econòmica del sector audiovisual a la província de Barcelona.
Inss. Empreses i nombre de treballadors assalariats. 2001.

Sabadell Granollers Mataró Vilanova

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

Total audiovisual 109 697 39 321 40 252 24 158

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,67 1,28 1,49 1,43 0,98 0,80 1,37 1,00

% provincial 2,97 2,25 1,06 1,04 1,09 0,81 0,65 0,51

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 10 91 4 55 5 43 2 27

% sector audiovisual* s/total 0,15 0,17 0,15 0,25 0,12 0,14 0,11 0,17

% provincial 1,47 1,00 0,59 0,61 0,74 0,47 0,29 0,30

Totals per a totes activitats 6.530 54.301 2.617 22.395 4.065 31.608 1.758 15.776

% provincial 3,55 3,01 1,42 1,24 2,21 1,75 0,96 0,87

L'Hospitalet Rubí Santa Coloma Sant Cugat

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

Total audiovisual 62 788 18 60 30 117 48 1135

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,1 1,2 0,8 0,3 1,4 1,1 2,5 4,2

% provincial 1,7 2,5 0,5 0,2 0,8 0,4 1,3 3,7

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 11 165 0 0 8 43 6 882

% sector audiovisual* s/total 0,19 0,25 0,00 0,00 0,38 0,39 0,32 3,30

% provincial 1,62 1,82 0,00 0,00 1,18 0,47 0,88 9,72

Totals per a totes activitats 5.865 65.552 2.320 22.559 2.129 10.893 1.902 26.764

% provincial 3,19 3,63 1,26 1,25 1,16 0,60 1,03 1,48

Font: Diputació de Barcelona, xarxa d'observatoris del mercat de treball.
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Activitat econòmica del sector audiovisual a la província de Barcelona.
Inss. Empreses i nombre de treballadors assalariats. 2006.

Sabadell Granollers Mataró Vilanova

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

223 Reproducció de suports enregistrats 1 3

744 Publicitat 31 88 17 146 33 164 8 121

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 8 90 4 50 4 4 1 3

922 Activitats de ràdio i televisió 2 31 1 11 4 19 2 26

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 51 393 23 70 17 140 7 55

Total audiovisual 93 605 45 277 58 327 18 205

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,35 1,02 1,58 1,06 1,36 0,97 0,85 1,34

% provincial 2,38 1,71 1,15 0,79 1,49 0,93 0,46 0,58

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 11 124 5 61 8 23 3 29

% sector audiovisual* s/total 0,16 0,21 0,18 0,23 0,19 0,07 0,14 0,19

% provincial 1,43 1,30 0,65 0,64 1,04 0,24 0,39 0,30

Totals per a totes activitats 6.881 59.362 2.840 26.241 4.253 33.824 2.108 15.284

% provincial 3,39 2,88 1,40 1,27 2,09 1,64 1,04 0,74

L'Hospitalet Rubí Santa Coloma Sant Cugat

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

223 Reproducció de suports enregistrats

744 Publicitat 28 785 13 130 4 28 30 610

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 13 268 1 1 4 5 3 21

922 Activitats de ràdio i televisió 2 35 5 61 4 872

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 24 99 6 21 12 23 16 165

Total audiovisual 67 1187 20 152 25 117 53 1668

% sector audiovisual s/total d'activitats 1,1 1,6 0,8 0,6 1,0 0,9 2,1 4,7

% provincial 1,7 3,4 0,5 0,4 0,6 0,3 1,4 4,7

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat

 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 15 303 1 1 9 66 7 893

% sector audiovisual* s/total 0,24 0,40 0,04 0,00 0,37 0,51 0,28 2,54

% provincial 1,96 3,17 0,13 0,01 1,17 0,69 0,91 9,33

Totals per a totes activitats 6.243 75.965 2.612 23.635 2.448 12.956 2.466 35.145

% provincial 3,07 3,69 1,29 1,15 1,20 0,63 1,21 1,71

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

Des d una perspectiva temporal, algunes d aquestes poblacions no han
experimentat canvis significatius (Rubí, Granollers o Santa Coloma).

En termes relatius, el percentatge d assalariats respecte el total del municipi s ha
incrementat tant a Sabadell com a L Hospitalet, i en altres com Santa Coloma,
Sant Cugat,  Vilanova i Granollers només s ha incrementat respecte a l audiovisual



410

en general. En canvi, ha disminuït en termes d audiovisual estricte a Sant Cugat,
Mataró i  Sabadell.

També en termes relatius, el percentatge d empreses respecte el total del municipi
s ha incrementat a Mataró i ha disminuït a Vilanova i  Sabadell en termes
d audiovisual en general.

Activitat econòmica del sector audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Nombre d'activitats empresarials. CAE 2. 2001.

Codi Activitat Sabadell Granollers Mataró Vilanova Hospitalet Rubí S. Coloma St. Cugat

3552 Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i d'informàtica 11 6 0 1 5 2 1 4

493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 2 1 0 0 5 2 0 2

844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars 106 22 4 12 38 27 7 36

845 Explotació electrònica per compte d'altri 92 21 2 18 29 10 6 69

9611 Producció de pel·lícules cinematogràfiques 10 5 2 2 8 1 1 12

9612 Doblatge, sincronització i muntatge de pel·lícules o cintes c. 1 0 0 0 0 0 0 1

9613 Decoracions escèniques per a pel·lícules o cintes c. 0 0 1 0 2 0 0 1

9621 Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques 1 0 0 0 4 0 0 0

9622 Distribució i venda a l'engròs de pel·lícules cinematogràfiques 2 1 0 0 4 0 0 1

9641 Serveis de radiodifusió 2 1 0 2 1 0 2 0

9642 Serveis de televisió 3 0 0 0 0 1 0 0

Total d'activitats audiovisuals 230 57 9 35 96 43 17 126

% d'activitats audiovisuals sobre el total d'activitats 1,68 1,53 0,43 1,22 0,68 1,03 0,30 3,71

% provincial 3,84 0,95 0,15 0,58 1,60 0,72 0,28 2,11

Total d'activitats audiovisuals*

(excloses la publicitat i la informàtica) 32 14 3 5 29 6 4 21

% d'activitats audiovisuals* sobre el total d'activitats 0,23 0,38 0,14 0,17 0,21 0,14 0,07 0,62

% provincial 2,95 1,29 0,28 0,46 2,67 0,55 0,37 1,93

Total d'activitats 13.707 3.719 2.085 2.871 14.034 4.176 5.728 3.393

Font: Diputació de Barcelona, xarxa d'observatoris del mercat de treball; Base de dades de les Cambres de Comerç de Catalunya.

Si comparem els percentatges d activitats empresarials de l IAE amb els de l INSS
del mateix any, observem que en alguns casos són superiors en el cas de l IAE (a
Sabadell, Granollers, Vilanova, Rubí i Sant Cugat per a audiovisual estricte, i a
Rubí i Sant Cugat per a audiovisual en general) o inferiors (a Santa Coloma per a
audiovisual estricte, i a Mataró, Vilanova, L Hospitalet i Santa Coloma per a
audiovisual en general).
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3.6.2 Diferències en el percentatge provincial d activitats audiovisuals

Percentatges provincials de l'activitat audiovisual a les ciutats 
mitjanes. 2001
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Percentatges provincials de l'activitat audiovisual 
a les ciutats mitjanes. 2006
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Si ens centrem en les dades de l IAE, en primer lloc tenim en compte que no
disposem de dades més enllà de Terrassa.

Constatem com la inclusió de les empreses sense treballadors assalariats en
general fa incrementar el percentatge d activitats provincial de les diverses
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poblacions, fet que constitueix un important senyal del pes de les empreses petites
en l estructura empresarial del sector audiovisual a les poblacions mitjanes, en
especial en els epígrafs relatius a la publicitat i la informàtica (que són els més
difosos pel territori), però també per a la producció de pel·lícules. Els casos de
Sabadell i Sant Cugat evidencien aquest fet, ja que segons les altes fiscals
presenten uns percentatges de concentració d activitat provincial
considerablement més elevada i un major pes del sector a la seva estructura
econòmica.

Per contra, en el cas de Terrassa aquest fet no es mostra determinant, ja que el
sector audiovisual presenta una major concentració provincial d activitats i un
major pes quan no es tenen en compte les empreses sense assalariats. D aquesta
manera, això ens permet afirmar que el sector audiovisual de la ciutat presenta
una major solidesa que a la majoria de ciutats mitjanes estudiades pel paper que
hi juguen les empreses amb una estructura laboral fixa, sobretot en el cas de
productores de cinema i de vídeo.

L important pes d empreses productores ve corroborat per les dades del Registre
d empreses audiovisuals de Catalunya57 que situen Terrassa com la segona
població catalana en concentració d empreses productores (evidentment darrera
de Barcelona):

Pel que respecta a la quantitat d assalariats en empreses audiovisuals,
Terrassa assoleix la xifra més alta si exceptuem els casos de Santa Coloma
i de Sant Cugat. El primer cas no resulta massa significatiu en termes
absoluts (representa el 0,5% provincial d assalariats). A Sant Cugat, tal com
hem esmentat, es localitza la gran empresa de TVE, fet que es tradueix en
una concentració del 18% de treballadors provincials d aquest tipus
d activitats i de gairebé el 10% d assalariats del conjunt del sector
audiovisual per a tota la província de Barcelona. Amb aquesta darrera
excepció, a Terrassa hi observem la major concentració provincial de
treballadors assalariats en empreses audiovisuals.

En cas de tenir en compte els epígrafs de publicitat i d altres activitats
artístiques i d espectacles, les dades no mostren una evidència tan
manifesta del pes del sector audiovisual a Terrassa en comparació amb la
resta de ciutats estudiades. Hi destaquen fets com la important concentració
d empreses publicitàries a Granollers, L Hospitalet i Sant Cugat, o
d activitats incloses en l epígraf d activitats artístiques i d espectacles a
Sabadell, Sant Cugat i Mataró, tot alterant les conclusions anteriors.

De la comparació de la situació econòmica del sector audiovisual de Terrassa amb
la d altres ciutats mitjanes se n desprenen les següents conclusions:

                                           
57 El Registre d Empreses Audiovisuals és una relació de les empreses catalanes del sector efectuada per
l Institut Català d Indústries Culturals (ICIC). No és exhaustiva però sí representativa, ja que totes les
empreses que opten a subvencions han registrar-s hi.
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Tot i tenir una estructura empresarial similar a la d altres ciutats, Terrassa
presenta una concentració de treballadors assalariats superior a la de la
resta, fet que ens permet afirmar la relativa solidesa empresarial i
l important pes del sector en l estructura empresarial de la Ciutat.

Aquesta disparitat entre la concentració empresarial i la concentració
d assalariats ens suggereix que la dimensió de les empreses de
l audiovisual de la nostra Ciutat és relativament gran.

3.6.3 Diferències en la dimensió de les empreses

En relació a la resta de ciutats mitjanes estudiades, observem que la major
dimensió de les empreses terrassenques hi és ben evident, ja que duplica la
dimensió mitjana de la resta de ciutats. L única excepció segueix essent Sant
Cugat. A la taula es pot comprovar la ja esmentada grandíssima dimensió de les
seves empreses a conseqüència de la implantació de TVE Catalunya.

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

Codi Activitat Sabadell Granollers Mataró Vilanova Hospitalet Rubí S. Coloma S. Cugat

223 Reproducció de suports enregistrats 2,0 - - - - - - -
744 Publicitat 3,5 13,5 5,3 8,1 17,4 3,9 4,9 4,5
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 11,3 13,8 11,3 7,0 15,5 - 2,0 15,5
922 Activitats de ràdio i televisió 7,0 4,5 20,0 10,0 - 8,8 212,8
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 7,0 2,6 6,3 3,4 4,3 2,8 2,5 7,2

Conjunt del sector audiovisual 6,4 8,2 6,3 6,6 12,7 3,3 3,9 23,6

Conjunt del sector audiovisual*
excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 9,1 13,8 8,6 13,5 15,0 - 5,4 147,0

Font: Diputació de Barcelona, xarxa d'observatoris del mercat de treball.
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Dimensió empresarial del sector audiovisual.
Inss. Mitjana dels treballadors assalariats per empresa. CCAE-93. 2006.

Codi Activitat Sabadell Granollers Mataró Vilanova Hospitalet Rubí S. Coloma S. Cugat

223 Reproducció de suports enregistrats 3,00
744 Publicitat 2,84 8,59 4,97 15,13 28,04 10,00 7,00 20,33
921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 11,25 12,50 1,00 3,00 20,62 1,00 1,25 7,00
922 Activitats de ràdio i televisió 15,50 11,00 4,75 13,00 17,50 12,20 218,00
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 7,71 3,04 8,24 7,86 0,38 3,50 1,92 10,31

Conjunt del sector audiovisual 8,06 7,03 3,79 7,80 13,31 2,90 4,47 51,13

Conjunt del sector audiovisual*
excloses la publicitat i les altres
activitats artístiques i d'espectacles) 9,92 7,83 1,92 5,33 12,71 0,33 4,48 75,00

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

Tanmateix, la dimensió mitjana en el conjunt del sector audiovisual és superior en
muncipis com Sabadell, Vilanova, L Hospitalet i Sant Cugat.

De la mateixa manera, comprovem que s acompleix allò que hem enunciat en la
comparació amb els àmbits en els quals s insereix Terrassa: la major dimensió de
les activitats cinematogràfiques i de vídeo i el baix nombre d assalariats a les
activitats de publicitat.

3.7 Evolució de l activitat econòmica del sector audiovisual de Terrassa

3.7.1 Evolució del conjunt d activitats econòmiques

L estructura empresarial del sector audiovisual a Terrassa presenta una trajectòria
de creixement sostingut al llarg del lustre 1995-2000, tant en termes absoluts com
relatius. En aquest període, les altes fiscals corresponents a activitats audiovisuals
van créixer en un 62 %, incrementant la seva participació relativa en el total
d activitats econòmiques de Terrassa de l 1,1 a l 1,5 %.


