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Activitat econòmica del sector de l'audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Empreses . CAE 2. Districtes. 2000

Adreça indet. 1 2 3 4 5 6 Total

3512 FABRICACIÓ APARELLS RADIOCOMUNICACIO RTV 1  1  2
3551 FAB RECEPTORS RADIO TV,APARELLS SO IMATG 1 1    2 4
3552 EDICIÓ DE SUPORTS GRAVATS DE SO,VIDEO,IN 2  2 2 6
474 ARTS GRAFIQUES (IMPRESSIO GRAFICA)      6 17 4 22 11 7 7 74
4741 IMPRESSIO DE TEXTES I IMATGES           1 8 3 12 11 5 1 41
4742 IMPRESSIO DE PREMSA DIARIA              2     2 4
4743 REPRODUCCIO TEXTES IMATGES MULTICOPIES,  2  1  3
475 ACTIVITATS ANEXES ARTS GRAFIQUES         7 1 2 4 1 15
4751 ESTEREOTIPIA, GALVANOTIPIA, GALVANOPLAST 1 2   3
4752 COMPOSICIO DE TEXTES                     2 1 1 4
4753 REPRODUCCIO TEXTES IMATGES PER IMPRESSIO 1 1   2
4754 ENQUADERNACIO                            1  2 1 1 5
4761 EDICIO DE LLIBRES                       1 2  1 1 5
4762 EDICIO DE DIARIS I REVISTES              1  3 1 5
4769 ALTRES EDICIONS NCOP                       1 4 5
493 LABORATORIS FOTOGRAFICS I CINEMATOGRAFIC 0
844 SERVEIS PUBLICITAT,RELACIONS PUBLIQUES  11 14 2 6 20 7 5 65
845 EXPLOTACIÓ ELECTRÓNICA PER COMPTE TERCER 4 18 2 16 18 10 4 72
9611 PRODUCCIO PEL.LICULES CINEMATOGRAFIQUES 3  5   8
9612 DOBLATGE,MUNTATGE PEL.LICULES                 1 1
9613 DECORACIONS ESCENIQUES PEL.LICULES      0
9621 DISTRIBUCIO I VENTA DE PEL.LICULES         1 1 2
9622 DISTRIBUCIO I VENTA MAJOR PEL.LICULES MA     2 2
9631 EXHIBICIO PEL. CINE I VIDEO EN SALA CINE 1 1   2
9641 SERVEIS DE RADIODIFUSIO                     2  2
9642 SERVEIS DE TELEVISIO                        2  2
9651 ESPECTACLES EN SALES I LOCALS (EXC.TOROS 1     1
9652 ESPECTACLES A L'AIRE LLIURE             1    1 2
9653 ESPECTACLES FORA D'ESTABLIMENT PERMANENT 1      1
9654 EMPRESES D'ESPECTACLES                   2  1 1 4
9669 ALTRES SERVEIS CULTURALS NCOP           2 3   1 6
9731 SERVEIS FOTOGRAFICS                     2 13 5 4 14 12 9 59

Total sector audiovisual 35 98 17 74 93 57 33 407

%sector audiovisual s/total 1,0 3,9 2,4 3,2 4,9 3,5 2,1 2,9

Total 3.344 2509 715 2278 1884 1624 1558 13.912

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

3.8 Evolució de les activitats empresarials

3.8.1 Evolució segons dades de l IAE

El nombre d empreses audiovisuals ha anat creixent constantment al llarg del
quinquenni 1995-2000. El bon ritme de creació d empreses del sector (s ha
incrementat en un 86%) i l evolució en el temps del seu pes en el teixit empresarial
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terrassenc (incrementa del 0,8% del total d empreses a l 1,2 %) ens permet afirmar
la seva puixança, arribant fins al 3,1% el 2007 amb les excepcions abans
exposades.

Evolució de l'activitat econòmica del sector audiovisual segons les altes fiscals
Estructura empresarial (IAE). Activitats empresarials. Terrassa. 2000

Codi Activitat 1995 1996 1998 1999 2000  95 - 00

3552 Edició de suports enregistrats de so, de vídeo i d'informàtica 3 3 3 6 6 100,0%

493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 1 1 1 0 0 -100,0%

844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars 33 30 37 55 65 97,0%

845 Explotació electrònica per compte d'altri 33 38 51 61 72 118,2%

9611 Producció de pel·lícules cinematogràfiques 6 3 5 5 8 33,3%

9612 Doblatge, sincronització i muntatge de pel·lícules o cintes c. 1 1 2 1 1 0,0%

9613 Decoracions escèniques per a pel·lícules o cintes c. 1 1 0 0 0 -100,0%

9621 Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques 2 2 3 2 2 0,0%

9622 Distribució i venda a l'engròs de pel·lícules cinematogràfiques 2 2 2 2 2 0,0%

9641 Serveis de radiodifusió 3 2 3 3 2 -33,3%

9642 Serveis de televisió 1 1 2 2 2 100,0%

Total d'activitats audiovisuals 86 84 109 137 160 86,0%

% d'activitats audiovisuals sobre el total 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 0,4

Total d'activitats audiovisuals*

(excloses la publicitat i la informàtica) 20 16 21 21 23 15,0%

% d'activitats audiovisuals sobre el total* 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 -0,01

Total d'activitats empresarials 11.342 9.401 12.499 13.192 13912 22,7%

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

Nota: quan apareix l'asterisc, s'exclouen les activitats de publicitat i informàtica
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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.

Resseguint la línia de la problemàtica esmentada a l inici del capítol, observem
que d entre les activitats empresarials estudiades hi destaquen les relatives a la
publicitat i a les activitats informàtiques, tant pel seu fort pes (amb una presència
de 68 i 100 empreses respectivament) com per la seva creixent evolució (sobretot
les informàtiques).

Tal com s ha esmentat anteriorment, el gran predomini d aquestes activitats resulta
ser un xic enganyós pel fet d incloure activitats empresarials alienes al sector
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audiovisual. Si contemplem les xifres que no tenen en compte les activitats de
publicitat i d informàtica, el nombre total d activitats empresarials queda molt
disminuït.

3.8.2 Evolució segons el CCAE 93

Evolució de l'activitat empresarial audiovisual
CCAE - 93. Nombre d'empreses i treballadors. Terrassa. 1996 - 2001.

Codi Activitat 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001  96-01(%)
Emp. Ass. Emp. Ass. Emp. Ass. Emp. Ass. Emp. Ass. Emp. Ass. Emp. Ass.

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

744 Publicitat 13 47 16 65 22 67 19 78 18 74 22 108 69,2 129,8

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 3 13 2 22 3 49 3 136 4 132 5 128 66,7 884,6

922 Activitats de ràdio i televisió 6 64 5 67 4 75 4 86 4 96 3 95 -50,0 48,4

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles91 266 84 255 90 272 85 310 72 248 71 229 -22,0 -13,9

Conjunt del sector audiovisual 113 390 107 409 119 463 111 610 98 550 101 560 -10,6 43,6

% sobre el total d'activitats 1,84 0,87 1,69 0,84 1,91 0,91 1,77 1,07 1,52 0,93 1,53 0,95

Conjunt del sector audiovisual*

(excloses la publicitat i les altres

activitats artístiques i d'espectacles) 9 77 7 89 7 124 7 222 8 228 8 223 -11,1 189,6

% sobre el total d'activitats 0,15 0,17 0,11 0,18 0,11 0,24 0,11 0,39 0,12 0,39 0,12 0,38

Total d'activitats 6.126 44.869 6.343 48.625 6.226 50.971 6.279 56.871 6.456 58.864 6.621 59.111 8,1 31,7

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

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.

L anàlisi segons el CCAE mostra dues tendències oposades (tenint en compte les
activitats essencials), la primera de les quals contrasta amb les afirmacions de
l apartat immediatament anterior:

Disminució del nombre d empreses
Progressiu augment i estabilització del nombre d assalariats
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En conseqüència, podem parlar d un increment del pes del sector en termes
d ocupació però un relatiu estancament en el nombre d empreses que posseeixen
assalariats. El fet que el nombre d altes fiscals empresarials s incrementi, permet
també afirmar que l augment d empreses recau sobre aquelles de més petita
dimensió.

3.8.3 Conclusions: concentració de productores i potencialitat de
creixement

D entre les activitats essencials, destaca a l estructura empresarial de Terrassa el
pes i l evolució de les activitats que conformen un epígraf en particular: la
producció de pel·lícules cinematogràfiques. Tal com s ha esmentat en
l aproximació anterior als trets generals dels diversos mercats del sector, les
productores desenvolupen un rol central en el procés productiu dels productes
audiovisuals, ja que s encarreguen de concentrar tots els requeriments necessaris
per a la producció. És a dir, en el seu paper de contractació dels requeriments
humans i tècnics (generalment externs a aquestes empreses), apareixen com el
motor de la resta d activitats relacionades amb la producció audiovisual. El pes
important i creixent d aquestes empreses a Terrassa crea unes condicions
favorables per al desenvolupament del sector, tot i l esmentada reduïda dimensió
de la majoria.

Tot i el rol de catalització esmentat, les dades analitzades no mostren un efectiu
desenvolupament d empreses externes a les productores durant el període
considerat. Els epígrafs relatius a laboratoris fotogràfics i cinematogràfics, a
doblatge, sincronització i muntatge i a decoracions escèniques per a pel·lícules no
experimenten un increment considerable.

Aquest fet ens porta a afirmar que la bona situació de Terrassa per la concentració
d empreses que juguen un paper central no ha contribuït de forma decisiva al
desenvolupament del teixit empresarial del sector en la ciutat. Allò que resultarà
cabdal en la interpretació del paper de les empreses productores serà si
contribueixen a un increment de la dimensió de les empreses ja existents, si els
seus requeriments són internalitzats per les mateixes productores o si, per contra,
si aquests són proporcionats per empreses de fora de la ciutat.

3.8.4 Evolució de la dimensió empresarial

Un cop reflectida la situació i l evolució de l estructura empresarial, cal entrar a
valorar la potència d aquestes empreses, basant-nos en la seva dimensió segons
el seu nombre d assalariats.
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Evolució de la dimensió empresarial del sector audiovisual.
Terrassa. Dimensió mitjana del sector audiovisual. 1999 - 2005.

Codi Activitat 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  96-05

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

744 Publicitat 3,6 4,1 3,0 4,1 4,1 4,9 3,9 3,4 3,4 3,9 0,3

921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 4,3 11,0 16,3 45,3 33,0 25,6 53,1 40,4 25,8 26,6 22,3

922 Activitats de ràdio i televisió 10,7 13,4 18,8 21,5 24,0 31,7 31,2 30,6 22,9 22,5 11,8

923 Altres activitats artístiques i d'espectacles 2,9 3,0 3,0 3,6 3,4 3,2 3,8 3,3 3,1 2,8 -0,1

Conjunt del sector audiovisual 3,5 3,8 3,9 5,5 5,6 5,5 7,8 6,4 6,0 6,0 2,5

Conjunt del sector audiovisual* (excloses la publicitat
 i les altres activitats artístiques i d'espectacles) 8,6 12,7 17,7 31,7 28,5 27,9 40,8 36,3 24,8 25,3 16,8

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

S aprecia una tendència sostinguda a l increment de la dimensió de les empreses
audiovisuals a Terrassa fins al 2002 i després un progressiu descens. Això és
encara més patent si s exclouen els epígrafs que inclouen activitats no
relacionades amb el sector (corresponents a publicitat i al calaix de sastre
d altres activitats artístiques i d espectacles ).

Tanmateix, en el global de la dècada, l increment s ha produït a través de les
activitats cinematogràfiques i de ràdio i TV.

L increment de la dimensió d empreses dedicades a activitats cinematogràfiques i
de vídeo resulta ser d uns 22,3 treballadors de mitjana. D acord amb allò expressat
sobre el rol central de les productores, aquest increment cobra especial
importància en quant suggereix la potència que aquestes adquireixen al llarg dels
darrers tres anys i les potencialitats de desenvolupament del sector audiovisual
que aquest fet implica. Al mateix temps, un increment tan pronunciat suggereix un
increment notable de la producció o una certa tendència a la internalització dins la
seva estructura dels requeriments humans i tècnics necessaris per a la producció.

L increment de la dimensió de les activitats de ràdio i de televisió és també molt
considerable (11,8 treballadors de mitjana en la darrera dècada). Tot i significar un
increment ocupacional notable, el fet de correspondre en part a la ràdio i televisió
d àmbit local (i majoritàriament de propietat pública) limita la transcendència de la
seva repercussió a d altres activitats del sector, ja que aquestes activitats
presenten una menor capacitat d atracció d altres activitats audiovisuals.

3.8.5 Evolució de les activitats dels professionals liberals i els artistes

En quant als professionals liberals, s aprecia una certa estabilitat entorn unes
xifres totals més aviat baixes, amb l única excepció dels enregistradors informàtics,
que ha vist incrementada la seva presència de forma important. L increment
d aquests darrers reflecteix l expansió dels productes multimèdia, ja que sota
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aquest epígraf acostumen a agrupar-se professionals dedicats a la creació i
disseny de pàgines web i DVDs.

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.

D altra banda, les xifres minses i la lenta evolució en els epígrafs de tècnics de so i
d il·luminació ens ajuda a sostenir l argument que l estructura empresarial
favorable en el sector audiovisual terrassenc, deguda a l esmentada important
presència de productores, no sembla que hagi servit per a estimular efectivament
la quantitat de professionals liberals que actuen de forma autònoma.

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.
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Pel que respecta els artistes, la tendència es mostra clarament ascendent. La
concentració d aquest increment en els darrers dos epígrafs es correspon
perfectament en aquest cas amb l evolució de l estructura empresarial de la ciutat,
ja que aquesta mostrava un increment de les empreses productores de televisió i
cinema.

3.9 Comparació de l evolució del sector audiovisual de Terrassa respecte
les ciutats mitjanes considerades

El fet de tenir en compte diverses ciutats mitjanes incrementa la complexitat de
l estudi de l evolució de l activitat de la indústria audiovisual però ens resulta molt
útil per a caracteritzar la dinàmica del sector a la nostra Ciutat.

3.9.1 Evolució del pes del sector audiovisual

Tal com s observa a les taules, Terrassa és l única ciutat estudiada en la qual el
pes del sector audiovisual s incrementa en totes tres variables tingudes en compte:
el nombre d empreses segons l IAE, el nombre d empreses segons les dades del
Departament de Treball i el nombre de treballadors assalariats. Aquestes dades
són prou significatives com per concloure que les activitats audiovisuals estan
adquirint un pes important dins l estructura productiva de la ciutat i que no es tracta
pas d una tendència generalitzada a ciutats amb unes condicions similars.

D entre la resta de ciutats, destaca el lleu però sostingut i ferm increment de
l activitat audiovisual a l Hospitalet i (a excepció de la forta davallada d assalariats
degut a la influència de TVE) Sant Cugat, fet que torna a subratllar la importància
de la contigüitat a Barcelona.

3.9.2 Evolució de la concentració de l activitat audiovisual a les diverses
ciutats mitjanes

Allò que contrasta més és l increment d assalariats que s observa a la nostra
Ciutat, gràcies a l expansió de l esmentada empresa de producció d animació
Neptuno Films.

Els majors índexs provincials corresponen a l Hospitalet, fet que no resulta
sorprenent per allò que hem anat remarcant en relació a aquesta ciutat amb
anterioritat (amb dues potents televisions locals i les oficines de Filmax), a
excepció de la proporció provincial d assalariats, que correspon a Terrassa.

La conclusió a allò estudiat en aquest capítol és com el desenvolupament d una
empresa concreta que supera l àmbit local de difusió dels seus productes i
s insereix en els circuits internacionals dels productes audiovisuals provoca una
gran expansió del sector a la ciutat on desenvolupa la seva tasca, sobretot si es
compara a ciutats que anteriorment es trobaven en un estat similar.


