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1.- INTRODUCCIÓ 
 
De la mà de les noves tecnologies, aquells sectors que componen la indústria audiovisual (televisió, ràdio, 
cinema, discos, programari) han trobat, especialment en els últims anys, importants possibilitats per al seu 
creixement. Més encara, en termes de desenvolupament econòmic i regional, la importància d’aquestes 
indústries es veu augmentada per l’existència d’un important conjunt de “sectors auxiliars” que actuen com a 
subministradors d’inputs i realitzen activitats de suport indispensables per a l’evolució del sector. 
 
Donades les importants possibilitats que tenen aquests sectors de convertir-se en motors de les indústries 
culturals, la tecnologia i en fonts generadores d’ocupació a priori d’alt valor afegit en estar basats en la creativitat 
i la tecnologia r(directa i indirecta) i a partir de la  constitució l’any 2006 del PARC AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA a Terrassa, l’objectiu d’aquest treball es realitzar un estudi de desenvolupament econòmic local 
que posi de manifest la vinculació d’aquest desenvolupament amb el dinamisme del sector audiovisual i els 
instruments necessaris per afavorir-lo. 
 
En aquest sentit, el propòsit central d’aquest treball és presentar una anàlisi actualitzada del sector de la 
indústria audiovisual en clau estratègica que permeti la identificació de les principals tendències, de las 
necessitats del sector i de l’oportunitat de fomentar nous negocis relacionats a fi i efecte de proposar un conjunt 
d’accions viables per enfortir, dinamitzar i potenciar les activitats desenvolupades per aquest sector al municipi 
de Terrassa, 
 
Per tal d’assolir aquests objectius hem seguit els següents passos: 
 

 Aproximació al sector audiovisual a Catalunya: delimitació del sector, magnituds principals (volum, 
tendència), dimensió, grau de concentració i anàlisi en clau territorial per detectar possibles dinàmiques 
de clúster (APARTAT 2). 
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 Comportament competitiu del sector.  Identificar les forces competitives per a comprendre la 
situació del sector (rivalitat i rendibilitat) i per a utilitzar-les com eina que permeti la detecció 
dels factors clau d’èxit del sector i la identificació de les oportunitats i les amenaces de l’entorn 
(APARTAT 3). 

 Terrassa. Sector audiovisual i atractivitat. Analitzar i delimitar el sector audiovisual de Terrassa, 
distingint els actors més rellevants que hi  intervenen començant pel Parc Audiovisual de 
Catalunya i el seu Pla de Desenvolupament i identificant els sectors auxiliars i de suport. Així, 
cal determinar quines són les activitats que componen el sector audiovisual amb major 
potencial per a contribuir al desenvolupament del Parc Audiovisual de Catalunya, identificant, al 
mateix temps, els factors crítics d’èxit en termes estratègics, les seves necessitats i les 
tendències futures d’aquests negocis (APARTAT 4). 

 Estudi d’impacte econòmic de l’”efecte PAC” o efecte clúster. Analitzar l’impacte del clúster 
audiovisual sobre l’economia local (en termes de generació d’ocupació i valor), considerant 
l’efecte potencial sobre les activitats auxiliars al sector i sobre el municipi de Terrassa i 
municipis del voltant (APARTAT 5). 

 Dissenyar propostes estratègiques dirigides a vigoritzar el desenvolupament del sector 
audiovisual a Terrassa i impulsar el naixement i el creixement d’aquelles empreses del sector i 
dels proveïdores de serveis complementaris (APARTAT 6). 
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2.- APROXIMACIÓ AL SECTOR AUDIOVISUAL 
 
VOLEM SABER: Què entenem per sector audiovisual? Quin volum d’activitat i quina tendència presenta el 
sector? Quins actors hi prenen part? Com són les empreses audiovisuals?  
 

2.1.- DELIMITACIÓ DEL NOU SECTOR AUDIOVISUAL 
 
Tradicionalment i des de les perspectives tècnica (d’ús i consum) i econòmica, es podria incloure dins del sector 
audiovisual las activitats cinematogràfiques i de vídeo (CCAE-93 92.1) i les empreses subministradores de les 
cadenes de ràdio i televisió (CCAE-93 92.2). A més, encara que congrega un conjunt heterogeni d’activitats, es 
podrien incloure algunes empreses de l’epígraf d’altres “activitats artístiques i d’espectacles” (92.3), i fins i tot, 
principalment com auxiliars, algunes dels epígrafs de publicitat (74.4) i de reproducció de suports gravats (22.3). 
 
No obstant, amb la introducció de la tecnologia digital es produeix un canvi substancial en aquells processos 
que conformen la cadena de valor del sector (creació, distribució, reproducció i consum) i, per això, és necessari 
modificar la classificació del sector, ampliant-ne la seva definició. Així, molts treballs recents1 reconeixen que 
s’han de tenir en compte també: 
 

 l’animació,  
 els productes editorials digitals i multimèdia,  
 els jocs,  
 la indústria musical discogràfica,  
 la producció audiovisual corporativa,  
 els serveis i continguts per a dispositius personals (PDA, mòbils),  
 les produccions per als museus i parcs temàtics,  
 els serveis i continguts accessibles a la xarxa. 

                                                 
1 Tubella, I. (2008): L’audiovisual a Catalunya, un motor en marxa?. Col·lecció prospectiva (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona). 
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En aquest context, resulta difícil trobar una definició única i completa. Fins i tot entre els especialistes és difícil 
trobar consens sobre el que entenem pel sector audiovisual. Un dels factors que influeix en la falta d’acord sobre 
tal definició és, probablement, el caràcter transversal d’aquesta indústria que inclou activitats molt diverses 
(inclou productes i productors de continguts diversos). 
 
Tal com s’observa en la següent taula, el sector audiovisual podria segmentar-se segons les diferents etapes de 
la xarxa de valor I/o segons el format dels productes ofertats2 (taula1).. 
 

Taula 1. Segmentació del sector audiovisual 
 SEGMENTACIÓ SEGONS CADENA DE VALOR 
 Creadors Productors Postproducció Distribuïdors  Exhibidors 
TV      
Cine      
Vídeo      
Ràdio       
Música      
Mòbils / PDA      
Videojocs      

SE
G

M
EN

TA
C
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SE
G

O
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FO

R
M
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D
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EM
IS

IÓ
 -R

EC
EP

C
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Publicitat      
 
A efectes del present estudi, quan ens referim a sector audiovisual ho fem en un sentit ampli que engloba la 
totalitat d’activitats que s’han esmentat amb anterioritat en aquest apartat i que s’han presentat en la taula 
anterior en forma de matriu bidimensional. De totes maneres, considerarem com a activitats essencials o 
nuclears del sector audiovisual les corresponents a la cinematografia i vídeo (CCAE-93 921) i a ràdio i 
televisió (CCAE-93 922). 

                                                 
2 Basat en “El Clúster Audiovisual de Baleares” www.balearsinnova.net/  
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2.2.- PRINCIPALS DADES DEL SECTOR 
 
El sector audiovisual (CNAE 92.1 i 92.2) a Espanya ha protagonitzat un destacable procés de creixement en 
el que portem de dècada (taula 2). Concretament, el volum de negoci al conjunt d’Espanya de les 8.249 
empreses3 que conformaven el nucli del sector audiovisual (CNAE 92.1 i 92.2) el 2006 fou de 11.573 milions 
d’euros, amb una contribució total a l’ocupació de 78.586 llocs de treball.  
 
Taula 2. El sector audiovisual a Espanya 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 var. 2001-2006
Nombre d'empreses 5.744 6.181 6.497 7.011 7.631 8.249 43,61%
Volum de Negoci 9.104.213 9.700.404 9.396.251 10.524.813 11.068.937 11.573.507 27,12%
Valor afegit a preus de mercat 1.976.223 2.385.615 2.192.975 3.105.027 3.705.796 3.743.143 89,41%
Ocupats 65.333 68.253 67.081 70.846 73.110 78.586 20,29%

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

Evolució de les principals magnituds del sector Audiovisual (CNAE 921 i 922) pel període 2001-2006

 
 
 
Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes que concentren el major percentatge de participació tant en 
termes de facturació com d’ocupació (figura 1). En termes de producció audiovisual (prenent únicament cinema i 
televisió), Catalunya concentra el 41% de la facturació amb tan sols el 21% dels assalariats, el que parla 
de l’alta productivitat del sector català (FAPAE, 2006). 

                                                 
3 El 2007 aquest nombre d’empreses era  ja de 9.111, 1.767 de les quals a Catalunya 
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Figura 1. Distribució de la facturació i de l’ocupació del sector de la producció audiovisual de cinema i televisió per 
CCAA(2005) 
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Font: FAPAE, 2006 
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A Catalunya, l’evolució del sector Audiovisual (CNAE 92.1 i 92.2) en el que portem de dècada no ha estat tant 
positiu com pel total d’Espanya, ja que en el període 2001-2005 el sector ha perdut pes en el total d’Espanya 
(taula 3). 
 
 
Taula 3. El sector audiovisual a Catalunya. Comparativa amb Espanya 

Catatlunya 2001 2002 2003 2004 2005 var. 2001-2005
Nombre d'empreses 1.277 1.330 1.500 1.632 1.609 26,00%
Volum de Negoci 1.332.905 1.619.217 1.257.414 1.745.802 1.494.507 12,12%
Valor afegit a preus de mercat 415.107 534.442 473.961 511.871 491.601 18,43%
Ocupats 11.499 12.932 12.785 15.057 15.375 33,71%

Catatlunya respecte a Espanya 2001 2002 2003 2004 2005 var. 2001-2005
Nombre d'empreses 22,23% 21,52% 23,09% 23,28% 21,09% -5,16%
Volum de Negoci 14,64% 16,69% 13,38% 16,59% 13,50% -7,78%
Valor afegit a preus de mercat 21,01% 22,40% 21,61% 16,49% 13,27% -36,85%
Ocupats 17,60% 18,95% 19,06% 21,25% 21,03% 19,48%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Evolució de les principals magnituds del sector Audiovisual (CNAE 921 i 922) pel període 2001-2006

 
 
 
Cal destacar que el sector audiovisual català s’ha mostrat molt voluble pel que fa a la xifra de negocis en els 
darrers anys. L’any 2005 el volum de negoci de les 1.609 empreses del sector audiovisual a Catalunya era de 
1.494 milions d’euros (figura 2). D’aquesta quantitat, fins a un 72% correspon a les activitats cinematogràfiques i 
de vídeo, mentre que el 28% restant correspon a les activitats de ràdio i televisió4. Aquesta distribució és similar 
a a la del nombre d’empreses, 76,45% i 23, 54% respectivament. 
 
                                                 
4 Aquesta proporció és la inversa de la obtinguda per al conjunt d'Espanya, on les activitats de ràdio i televisió representen el 64%, mentre que les de cinema i vídeo adonen 
del 36% restant. 
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Figura 2. Sector Audivisual. Volum de negoci per segments. 
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Per altra banda, el nombre d’ocupats arribava el 2005 als 15.375, valor que representa el 21 % del conjunt 
d'Espanya i un increment de prop del 20% en un període de quatre anys (figura 3). El major nombre d'ocupats 
es dedicava a tasques vinculades amb la producció (29,9%), mentre que la distribució només representava un 
5,3% de l’ocupació del sector. 
 

 
Figura 3. Sector Audiovisual. Evolució del nombre d’ocupats per segment. 
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Pel que fa a les despeses d’explotació, les dades de l’Enquesta Anual de Serveis de l’any 2005 revelen que les 
despeses de personal les despeses en serveis exteriors i les despeses en treballs fets per altres 
empreses són els conceptes més importants (figura 4).  
 
Figura 4. Distribució de les despeses d’explotació de les empreses del sector audiovisual 

Altres
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Despeses en 
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29,60%

Despeses de 
personal; 

30,40%

 
Font: IDESCAT, 2007 
 

Per segments, les activitats de ràdio i televisió es caracteritzen per dedicar un elevat percentatge de les seves 
despeses d’explotació a despeses de personal (figura 5). Per altra banda, les activitats cinematogràfiques i de 
vídeo es caracteritzen per una estructura de despeses amb una participació més important de l’epígraf de 
consum de mercaderies  i de treballs realitzats per altres empreses. 
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Figura 5. Distribució de les despeses d’explotació de les empreses del sector audiovisual per segments 
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Les xifres presentades indicarien que mentre que les activitats vinculades amb la ràdio i la televisió tenen un 
impacte més directe sobre l’ocupació, les activitats de cinema i vídeo tenen un major potencial per a generar 
“efectes vessament” sobre la resta de l’economia, amb efectes més indirectes sobre l’ocupació. 
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Figura 6. Quadre resum de la participació dels diferents segments del sector audiovisual català en les principals magnituds (2005) 
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Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
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2.3.- PRINCIPALS ACTORS DEL SECTOR AUDIOVISUAL A CATALUNYA 
 
Amb l’objectiu de detectar possibles dinàmiques de clúster dins el sector audiovisual a Catalunya hem procedit a 
identificar els principals agents del sector: empreses, centres de recerca i formació especialitzada i Institucions 
Públiques.  
 
                                                                                                                               Figura 7. La triple hèlix 
 
La combinació d’aquests tres agents en un mateix territori fa 
possible plantejar-se el model de la triple hèlix que té per 
objectiu assolir nivells més elevats d’innovació i competitivitat. 
Es tracta d’un model interactiu no lineal d’innovació que es 
presenta com un conjunt recursiu d’interaccions i negociacions 
superposades entre els tres agents que es corresponen amb les 
hèlix del model (figura 7). 
 
La xarxa de relacions entre les diferents hèlix del model 
(empreses, universitats i institucions públiques) genera 
dinàmiques d’interessos, estratègies i projectes que generen 
valor. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                  Font: Etzkowitz, H y L. Leydesdorff (2000), Op. Cit. 
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2.3.1.- Empreses i principals centres de producció audiovisual 
 
A) Empreses 
 
La dimensió mitjana de les 1.610 empreses que configuraven el nucli del sector audiovisual a Catalunya el 2005 
era de 9,55 ocupats i prop del milió d’euros de facturació (taula 4). Si bé la facturació mitjana no varia massa 
depenent de si ens centrem en les activitats de cinema i vídeo (CCAE 921) o les de ràdio i televisió (CCAE 922) 
(un 13% superior en aquestes darreres), en el cas de la ocupació, el nombre d’ocupats per empresa en cine i 
vídeo baixa fins als 5,94, mentre que en les activitats de ràdio i televisió es situa en els 21,27 ocupats per 
empresa. 
 
 

Taula 4. Dimensió de les empreses audiovisuals de Catalunya, 2005 (IDESCAT) 

CCAE 93 Nombre 
d’empreses 

Ocupats x 
empresa 

Facturació x 
empresa 

Facturació x 
ocupat 

921 1231 5,94 870.517,47 146.554,57
922 379 21,27 1.115.831,13 52.449,46

921,922 1610 9,55 928.265,22 97.203,71
 
 
Aquestes dades reflecteixen la realitat del sector audiovisual a Catalunya: predomini de les més petites 
empreses o microempreses (un 70% amb un màxim de 2 empleats), especialment en les activitats de 
cinema i vídeo convivint amb un grup reduït d’empreses de gran dimensió dedicades fonamentalment a 
les activitats de televisió. 
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Bona prova d’aquesta situació són els importants índex de concentració que presenta el sector, especialment 
en el cas de les activitats de televisió i ràdio (taules 5 i 6). Així el 2005, en el segment de cinema i vídeo, les 10 
primeres empreses en volum de facturació (0,8% del total) concentraven fins a un 38% de la xifra de negoci i les 
50 primeres (4% del total) fins a un 60%. Tanmateix, tal i com indica l’Índex de Gini, la concentració és encara 
major quan ens centrem en les activitats de ràdio i televisió: les 10 primeres empreses (4,06%) concentraven 
més del 90% del volum de negoci (taules 7 i 8). 
 
 

Taula 5. Activitats de Cinema i Vídeo (921) - Concentració de la facturació 
Empreses % Volum de negoci % 

10 0,8% 414 M € 38% 
20 1,8% 505 M € 47% 
50 4,06% 647 M € 60% 

Total = 1231 100% 1072 M € 100% 
 
 

Taula 6. Activitats de Ràdio i Televisió (922) - Concentració de la facturació 
Empreses % Volum de negoci % 

10 2,6% 388 M € 91,72 % 
Total = 379 100% 1072 M € 100 % 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i de les comptes anuals dipositades per les empreses al  Registre Mercantil 
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Taula 7. Rànquing principals empreses de Cinema i Vídeo (CNAE 921) 
 

Empreses Activitats Cinema i Vídeo (CNAE 921)
Xifra de 

negoci 2005 
(milers €)

Ocupats 
2005

% 
acumulat 
xifra de 
negoci

% 
acumulat 
ocupats

1 CINESA COMPANIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS S.A. 90.114 1105 8,41% 15,11%
2 SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES SA 88.411 129 16,65% 16,88%
3 DEAPLANETA SL. 66.863 92 22,89% 18,13%
4 MANGA FILMS S.L. 45.797 70 27,16% 19,09%
5 SAV SA DEL VIDEO 30.476 34 30,01% 19,56%
6 CASTELAO PRODUCTIONS S.A. 28.992 28 32,71% 19,94%
7 ESTUDIOS PIRAMIDE SA 17.698 32 34,36% 20,38%
8 RICARDO ALBIÑANA FILMS SA 16.708 21 35,92% 20,66%
9 INFINIA SL. 15.475 145 37,36% 22,65%
10 OVIDEO TV SA 13.618 21 38,63% 22,93%
11 DIAGONAL TELEVISIO SA 12.796 65 39,83% 23,82%
12 BLANCO Y NEGRO MUSIC SA 11.027 36 40,86% 24,32%
13 ERRECERRE INTERNACIONAL PRODUCTIONS SL 10.337 8 41,82% 24,43%
14 PLANETA JUNIOR S.L. 9.413 8 42,70% 24,54%
15 THE LIFT PRODUCCIONES INTERNACIONALES S.L. 8.313 13 43,47% 24,71%
16 LUK INTERNACIONAL SA 8.247 11 44,24% 24,86%
17 IKIRU FILMS SL. 8.232 85 45,01% 26,03%
18 2B FANTASTIC SL 7.838 27 45,74% 26,39%
19 CROMOSOMA SA 7.738 33 46,46% 26,85%
20 GROUP FILMS LATINO S.L. 7.013 sd 47,12% 26,85%
21 SAVOR EDICIONES S A 6.890 17 47,76% 27,08%
22 CENTRAL PRODUCERS S.L. 6.765 7 48,39% 27,17%
23 LAURENFILM SA 6.689 25 49,02% 27,52%
24 MESSIDOR FILMS S.L. 6.527 13 49,62% 27,69%
25 SONOBLOK SA 5.971 sd 50,18% 27,69%

Font: Dades depositades al registre Mercantil  
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Taula 8. Rànquing principals empreses de Ràdio i Televisió (CNAE 922) 

 
Empreses Activitats Ràdio i Televisió (CNAE 922) Xifra de negoci 

2005
Ocupats 

2005
% acumulat xifra de 

negoci
% acumulat 

ocupats
1 TELEVISIO DE CATALUNYA SA 164.906 1963 38,98% 32,43%
2 GESTMUSIC ENDEMOL SA 62.248 355 53,70% 38,30%
3 MEDIAPRODUCCION SL 55.485 143 66,82% 40,66%
4 EL TERRAT DE PRODUCCIONS S.L. 33.125 155 74,65% 43,22%
5 FACTORIA DE CANALES S.L. 15.487 87 78,31% 44,66%
6 CATALUNYA RADIO SERVEI DE RADIODIFUSIO DE LA GENERALITAT SA 14.515 431 81,74% 51,78%
7 CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO S.L. 13.103 155 84,84% 54,34%
8 ROYAL MEDIA INTERNACIONAL S.L. 10.296 48 87,27% 55,13%
9 AGENCIA DE COMUNICACIO LOCAL SA 10.212 108 89,69% 56,91%
10 LAVINIA TEC COM SL. 8.753 307 91,76% 61,99%

Font: Dades depositades al registre Mercantil  
 
 
 
En el sector de les Activitats de Ràdio i Televisió, tot i l’elevat índex de concentració de 2005 (10 empreses 
concentraven el 90 de la facturació), la tendència a la concentració en el sector segueix plenament vigent. 
Sense anar més lluny, el grup LAVINIA ha doblat durant dos anys seguits la seva xifra de negocis (16 M el 2006 
i 30 M el 2007, amb una previsió de 40 M€ pel 2008) entre d’altres raons pel fet d’haver adquirit, en els darrers 
dos anys, fins a cinc empreses del sector que despuntaven. El Grup MEDIAPRO, per la seva banda, ha absorbit 
una cinquantena d’empreses en el mateix període, fet que ha contribuït a que el 2007, la seva xifra de negoci 
fos de 204 milions d’euros, multiplicant pràcticament per quatre la facturació de 2006.  
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Índex de Gini i Corba de Lorenz 
 
El Coeficient de Gini es una mesura de desigualtat que normalment s’utilitza per mesurar la desigualtat en els 
ingressos, però pot utilitzar-se per mesurar qualsevol forma de distribució desigual, com per exemple el volum 
de negoci total entre les empreses del sector audiovisual. El coeficient de Gini es un número entre 0 y 1, on 0 es 
correspon amb la perfecta igualtat (totes les empreses tenen el mateix volum de negoci) i 1 es correspon amb la 
perfecta desigualtat (una única empresa concentra el volum de negoci total). L’índex de Gini és el coeficient de 
Gini expressat en percentatge (multiplicat per cent). 
 
El coeficient de Gini es calcula sovint a través de la fórmula de Brown: 
 

   

On, 
 

• G és el coeficient de Gini 
• X és el percentatge acumulat de la variable empreses audiovisuals 
• Y és el percentatge acumulat de la variable volum de negoci del sector audiovisual 

 
 
La Corba de Lorenz (recta tan sols en cas de igualtat perfecta) és una gràfica de concentració acumulada del 
volum de negoci del sector superposada a la corba (recta) de la distribució de freqüències de les empreses que 
la generen, i la seva expressió en percentatges és l’índex de Gini.  
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Figura 8. Índex de Gini i Corba de Lorenz del segment de les activitats de cinema i vídeo (2005) 
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Elaboració pròpia a partir de dades del SABI, Registre Mercantil. 
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Figura 9. Índex de Gini i Corva de Lorenz del segment de les activitats de ràdio i televisió (2005) 
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Elaboració pròpia a partir de dades del SABI, Registre Mercantil. 
 
 
 
 
Ens trobem doncs devant un sector molt concentrat en termes de la xifra de negoci en unes guantes 
poques grans empreses, especialment en el segment d’activitats de ràdio i televisió. 
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B) Principals Centres de Producció Audiovisual a Catalunya 
 
Per completar l’anàlisi de les empreses ens interessa conèixer els principals centres de producció audiovisual a 
Catalunya, ja que ens poden donar indicis de potencials concentracions territorials d’empreses i altres actors del 
sector audiovisual. Els principals centres de producció audiovisual a Catalunya, actuals i futurs, són els 
següents: 
 

 Centre de producció de TVC (Sant Joan Despí) 

 Centre de producció de TVE a Catalunya (Sant Cugat) 

 Mediapark 1 (Sant Just Desvern) 

 Mediapark 2 (Cornellà de Llobregat) 

 Imagina centre audiovisual (Esplugues de Llobregat) 

 Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa) 

 Park Barcelona Media (Barcelona; en construcció) 

 Magical (Lleida; en construcció) 

 

A continuació s’ofereix una breu descripció de cadascun d’ells5. 

                                                 
5 Pels centres de producció de TVC a Sant Joan Despí i TVE a Catalunya a Sant Cugat no s’ha pogut obtenir informació. 
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Mediapark 1 i 2 (Sant Just Desvern – Cornellà de Llobregat) 

 
El centre de producció audiovisual Mediapark del grup MEDIAPRO-IMAGINA, situat a Sant Just Desvern, 
ofereix aquests serveis: 
  

 Lloguer de platós i els recursos tècnics i humans per operar-los: 

 4 Platós insonoritzats que van des de 100m2 fins a 1.800m2, tots amb els seus controls de 

realització digitals (SD). 

 2 Platós insonoritzats situats a Mediapark 2 de Cornellà. De 400m2 i de 1.100m2 associat a un 

control de realització en Alta Definició (HD) amb capacitat per operar fins a 7 càmeres.  

 Serveis de postproducció amb una xarxa Avid Unity.  

 Personal tècnic especialitzat per dur a terme tot tipus de produccions. 

  Lloguer d’espais d’oficines per a seus corporatives d’empreses del sector. 

  Lloguer d’oficines de producció. 

 
Mediapark ha ampliat les seves instal·lacions recentment amb una nova seu: Mediapark 2, situada a Cornellà de 
Llobregat.  
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Mediapark 2 és el primer centre de producció d’Espanya totalment equipat per a l’enregistrament i 
emissió en tecnologia d’Alta Definició (HD). Disposa de dos platós de 1.100 i 400 m2 des dels quals es 
poden gravar tot tipus de formats i sèries per a televisió, cinema i publicitat.  
 
  
MEDIAPARK: Empreses destacades 
 

 GESTMUSIC ENDEMOL 
 FACTORIA DE CANALES 
 EL TERRAT 
 VERANDA TV 
 CANAL LOCAL CATALÀ 
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Imagina centre audiovisual (Esplugues de Llobregat) 

 
L’Imagina centre audiovisual, també del grup MEDIAPRO-IMAGINA, situat a Esplugues de Llobregat és un 
complex de 31.100m2 d’infraestructures i serveis integrals dissenyats i creats per acollir les principals empreses 
del sector. Consta dels següents espais: 
 

 Àrea de producció de 5.000 m2, amb 5 platós amb capacitat per a més de 400 persones 

 Àrea de postproducció: 860 m2 en més de 26 sales de postproducció de vídeo i audio. 

 Oficines: més de 11.800 metres 

 Serveis addicionals: Auditori, restaurant, pàrquing, seguretat… 

 
IMAGINA: Empreses destacades 
 

 MEDIAPRO 
 Televisió de Catalunya (TVC) 
 EL TERRAT 
 D’OCON 
 LA SEXTA 
 ANTENA 3 
 ACTIVA MULTIMEDIA DIGITAL 
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Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa) 

 
 
El Parc Audiovisual de Catalunya, ubicat a Terrassa, ofereix més de 50.000 m2 d’instal·lacions per crear una 
gran comunitat audiovisual on s’integrin activitats temporals (rodatges cinematogràfics, produccions de televisió i 
publicitat...) i empreses i activitats residents, així com un ampli catàleg se serveis externs concertats. 
 
 

• Platós: Dos platós d’última generació de 1.200m2 i 600m2 respectivament 

• Serveis auxiliars (espai de 1750 m2) 

o 12 Camerinos, 4 Sales de maquillatge i 4 sales de vestuari 

o 2 sales de producció i 2 sales de direcció i 5 sales d’edició 

o 2 sales d’espera, 1 sala de distensió i 5 sales per a despatxos 

o 2 sales per a control de llums, 2 sales de control de realització i 2 sales de control de so 

• Oficines per a petites, mitjanes i grans empreses del sector  

o Edifici de tres plantes (1.200 m2 per planta) 

o Hospital del Tòrax (8.000 m2) 

• Servei de Restaurant i cafeteria 
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Parc Barcelona Media (Barcelona districte 22@) 

 
 Socis Promotors:  societat municipal 22@, Universitat Pompeu Fabra i Mediapro 

 Components del Parc Barcelona Media 
o Centre de Producció Audiovisual – Mediacomplex  (36.000 m2) 

 12.000 m2 destinats a oficines d’empreses del sector 

 Centre de producció de 12.000 metres quadrats amb diferents platós (un de 2.000 m2) 

 Sales tècniques de producció i postproducció 

 Teleport per a transmissió i recepció via satèl·lit 

o Centre d’Innovació Barcelona Media (CIBM) 

o Centre d’interpretació del sector audiovisual 

o Campus de la Comunicació, tecnologies i continguts de la UPF (24.000 m2) 

o Espais d’exhibició i divulgació 

o Residència temporal lligada a l’activitat al Parc (estudiants, investigadors, emprenedors...) 

o Incubadora d’empreses especialitzada en el sector Media 

 Entrada en funcionament prevista: 2009 
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Magical (Lleida) 

 
El Magical, encara per construir, serà un Centre Experimental per a la producció audiovisual multimèdia, 
digitalització i arxiu de continguts i estarà ubicat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). 
 
El Magical té per objectiu desenvolupar el sector audiovisual i de la comunicació a Lleida. 
 
 

 Entrada en funcionament prevista: finals de 2009 

  Dotació prevista: 

 7.000 m2 

 Platós (600 m2) i serveis annexos  

 Espais i equips per a la producció i postproducció 

 Espai de  pràctiques qualificat per l’alumnat de Comunicació Audiovisual UdL 

 Difusió de continguts televisius locals 
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2.3.2.- R+D+i i Formació especialitzada 
 
A) Formació especialitzada 
 
La formació especialitzada en Audiovisual, és a dir, aquella que abasteix de professionals les empreses del 
sector es pot desglossar en els següents segments: 
 

 Comunicació Audiovisual 

o Escoles de Cinema 

o Escoles d’Imatge i So 

o Enginyeries (telecomunicacions i industrials) 

o Graduats Multimèdia 

o Facultats de Comunicació Audiovisual 

 Publicitat 

o Llicenciatures de Publicitat 

o Disseny gràfic 

 Estudis de Fotografia 

 Interpretació i Veu 

 Periodisme 
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Taula 9. FORMACIÓ AUDIOVISUAL A CATALUNYA 

Segments Centres de referència 

Escoles de Cinema ESCAC, CECC 

Imatge & So MK3, MICROFUSA,ITES 

Multimèdia CITM-UPC, UOC 

Comunicació Audiovisual UPF, UAB, RAMON LLULL 

Publicitat UAB 

Disseny gràfic ELISAVA; ESCOLA MASSANA, EINA 

Fotografia IEFC, CITM-UPC 

Interpretació i veu INSTITUT DEL TEATRE 

Periodisme UPF, UAB 
 

 

• En negreta els centres de formació ubicats a Terrassa
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A) Recerca Audiovisual 
Pel que fa a la R+D en Audiovisual a Catalunya destaca principalment el Centre d’Investigació Barcelona 
Media (CIBM) de la UPF, membre de la xarxa de centres tecnològics del CIDEM i emmarcat dins el projecte 
Parc  Barcelona Media però ja plenament consolidat.  
 
En un segon nivell,  i a molta distància pel que fa al volum d’activitat i a estructura de recerca trobem alguns 
Grups de Recerca vinculats a diferents centres universitaris, entre els quals podem destacar: 
 

 Grup d’Investigació en Interaccions Digitals (GRID) (Universitat de Vic) 
 Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS) de la UAB 
 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC a Terrassa 
 Grup d’Òptica Aplicada i Processament d’Imatge (GOAPI) de la UPC a Terrassa 
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Centre d’Investigació Barcelona Media (CIBM) 
 
 

 Centre tecnològic per impulsar la competitivitat e les empreses del sector media 
 En el Marc de la iniciativa del Parc Barcelona Media 
 Construït sobre la base de l’Estació de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra 
 Centre tecnològic de la xarxa del CIDEM 
 Facturació 2007: 6,73 milions € 

o 60% projectes de transferència i innovació per a empreses 
o 40% projectes internacionals de Recerca recolzats per la Comissió Europea 

 Plantilla: 148 persones  
 

Línies de Recerca del CIBM 
 

 Gràfics i imatge 
 
 Processament d’imatge i vídeo 

- Profunditat de camp 
• Correcció de color 
• Interpol·lació de càmeres 
• De-interlacing 
• In-painting 
• De-noising 

- Personatges virtuals: moviment individual i col·lectiu 
- Contingut intel·ligent 
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- Generació automàtica de contingut 
 

 Veu i llenguatge 
 
 Processament de text d’alt volum 

- Processament natural del llenguatge en català, castellà i anglès. 
• Corrector gramatical i ortogràfic per català.  

- Traducció automàtica 
• Traducció estadística 
• Sistema de traducció mecànica entre català  i castellà.  

- Veu 
• Desenvolupament d’un sistema de síntesi de veuen català i castellà amb qualitat per a 

producció audiovisual. 
• Reconeixement d’emocions en veu. 

 
 So i musica 

 
 Modelatge, generació i reconeixement de música i so 
 Disseny d’interfícies de música 
 Gravació d’àudio 
 Interpretació d’àudio 
 Àudioespacial per a entorns reals i virtuals 

 
 

 Gestió d’informació 
 
 Yahoo! Research Barcelona (Hosting de recerca) 
 Web-mining i recerca 
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 Recuperacióde text, àudioi imatge 
 Dinàmicade network i comunicació social 
 Data mining 
 La web empírica 

 
 

 Interactivitat i percepció 
 

 Models per mesurar l’impacte de la publicitat en nous mitjans de comunicació 
 Espai per explorar respostes a productes interactius 
 Desenvolupament de sistemes d’assistència a la llar i a àrees urbanes. 
 Models d’interacció natural per a instal·lacions amb gran nombre de visitants 

 
 

 Disseny i Creativitat 
 
Aquesta és una línia de recerca de baixa activitat que romàn inexplorada al CIBM, bàsicament a causa 
d’una demanda inexistent de grans projectes europeus de recerca sobre creativitat. 
 

 Comunicació, tecnologia i societat 
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Laboratoris de serveis del CIBM  
Els Laboratoris tenen per objectiu d’oferir valor a la industria. Les empreses poden realitzar-hi proves de 
producte (testing) i tots els projectes que s’hi duen a terme incorporen prototipu, amb. Uns 40 investigadors 
treballen en aquests laboratoris. 
 
 

 Laboratori d’Àudio 
 Serveis per a la producció i postproducció de so incorporant resultats de la recerca a les àrees 
rellevants 

 
 Laboratori de Visualització Virtual 

 Marketing interactiu 
 Projectes urbanístics 
 Suport a formació virtual 

 
 Laboratori de cultura 

 Transferència d’innovació i tecnologia en l’àrea de cultura, oci intel·ligent i turisme 

 

El Centre d’Investigació Barcelona Media (CIBM) s’està convertint en un centre de referència europea a 
nivell tecnològic. Tanmateix, la recerca en l’altre pilar del sector audiovisual, la creativitat, roman 
inexplorada. 
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2.3.3.- Institucions i associacions 
 
L’Àrea de l’Audiovisual de l’institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) és l’organisme per mitjà del qual la 
Generalitat de Catalunya duu a terme les polítiques de suport al sector audiovisual destinades a reforçar el teixit 
industrial de Catalunya en aquest àmbit. 
 
A missió de 'Àrea de l’Audiovisual de l’ICIC és la de donar un suport integral al sector audiovisual català incidint 
en totes les fases de la cadena de valor: la concepció dels productes, l’assessorament en la cerca de línies de 
finançament, el foment de la producció, la distribució i l’exhibició, la comercialització estatal i internacional dels 
productes audiovisuals propis, el suport de les activitats de difusió i animació de la cultura cinematogràfica i la 
conservació del patrimoni fílmic a través de la Filmoteca de Catalunya. 
 
Tanmateix, és important assenyalar que l’ICIC depèn directament del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i no del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses, tot i que en el seu Consell 
d’Administració hi ha representants del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses i del Departament 
d’Economia i Finances. Amb tot, a la pràctica el sector Audiovisual és estratègic per l’economia catalana 
més des d’una vessant cultural que no pas industrial i econòmica. 
 
Més enllà dels organismes oficials trobem un grup important de Col·legis professionals i associacions 
representants dels diferents grups de professionals del sector. 
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2.4.- TRETS CARACTERÍSTICS DEL SECTOR 
 
Les característiques següents atorguen a l’audiovisual: la condició de sector estratègic per l’economia catalana: 
 

 Potencial de creixement  

 Capacitat innovadora, combinant creativitat i tecnologia 

 Capacitat per crear opinió pública, identitat i imatge de país o de ciutat 

 Capacitat per crear SINERGIES amb altres sectors econòmics: 

o Turisme 
o Moda 
o Esports 
o Determinats sectors industrials 
o Les TIC 
o Entreteniment i Oci 
o Cultura en general 
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2.5.- CONCLUSIONS 
 

 La irrupció de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) han modificat substancialment els 
processos que configuren la cadena de valor del sector, fins al punt de configurar un nou sector 
audiovisual caracteritzat per una alt grau de transversalitat. El nucli del sector audiovisual està 
composat per les activitats de cinematografia i vídeo (CNAEs 92) i les activitats de ràdio i televisió 
(CNAE 922) 

 
 El Sector audiovisual és estratègic per a l’economia donat el seu potencial de creixement i la seva 
capacitat innovadora, fruit de la combinació de tecnologia i creativitat. 

 
 Les 1.767 empreses que conformen el sector audiovisual català (INE 2007) han mostrat un 
comportament molt voluble pel que fa l’evolució de la xifra de negocis en els darrers anys (1.494 
milions d’euros el 2005). 

 
 Predomini de les més petites empreses o microempreses (un 70% tenen un màxim de 2 empleats), 
especialment en les activitats de cinema i vídeo convivint amb un grup reduït d’empreses de gran 
dimensió, dedicades fonamentalment a les activitats de televisió 

 
 Les activitats de cinema i vídeo (921) representen el 76% en nombre d’empreses i el 72% en volum 
de negoci, però tan sols un 52% en nombre d’ocupats (2005) 

 
 Les activitats de ràdio i televisió tenen un impacte directe sobre l’ocupació, mentre que les 
activitats de cinema i vídeo tenen un major potencial per a generar “efectes vessament” sobre la 
resta de l’economia, amb efectes més indirectes sobre l’ocupació. 
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 Existeix una important grau de concentració del volum total de negoci en unes poques empreses, 
especialment en les activitats de ràdio i televisió (Índex de Gini del 70%). La tendència a la 
concentració empresarial sembla estar plenament vigent al sector (Mediapro, Lavinia) 

 
 

 El Centre d’Investigació Barcelona Media (CIBM) s’està convertint en un centre de referència 
europea a nivell tecnològic. Tanmateix, la recerca en l’altre pilar del sector audiovisual, la 
creativitat, roman inexplorada. 

 
 

 Pel que fa al suport institucional, a la pràctica el sector Audiovisual és estratègic per l’economia 
catalana més des d’una vessant cultural que no pas industrial i econòmica 
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3.- ANÀLISI TERRITORIAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL A CATALUNYA. 
PES ESPECÍFIC DE TERRASSA. 
 

VOLEM DETERMINAR: El grau de concentració geogràfica de les empreses del sector Audiovisual a Catalunya 
per tal de detectar possibles dinàmiques de clúster i el pes específic de Terrassa en el context català. 
 
Davant la impossibilitat de disposar de la localització a nivell de municipi de la totalitat d’empreses del sector a 
Catalunya (1.607 el 2007 segons l’INE)) hem cercat diferents fonts d’informació que ens permetessin extreure 
conclusions al respecte.. 
 
Concretament, les fonts a partir de les quals s’ha dut a terme l’anàlisi en clau territorial han estat les següents: 
 

1) Anàlisi territorial de les 579 empreses del sector (CNAE primari 921,922) i 62 auxiliars o afins (CANE 
secundari 921,922) que consten al Registre Mercantil, totes elles actives 

 
2) Anàlisi territorial del Directori del Barcelona Catalunya Film Commission, que inclou empreses de 

producció audiovisual, de serveis per a la producció, postproducció, distribució i exhibició, comunicació, 
centres de formació i institucions i associacions del sector. 

 
3) Anàlisi territorial dels principals centres de producció audiovisual identificats amb anterioritat (veure 2.3) 

 
4) Càlcul dels coeficients d’especialització laboral territorial amb dades d’afiliats a la Seguretat Social del 

Departament de Treball de la Generalitat (2007) 
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3.1.- EMPRESES QUE CONSTEN AL REGISTRE MERCANTIL 
 
En el moment de la realització d’aquest informe, un total de 579 empreses amb un CNAE primari 921 o 922 
constaven al Registre Mercantil amb un estatus d’activa. D’aquestes, 420 (72,53%) corresponen a les activitats 
de cinema i televisió i les 159 restants (27,46) a les activitats de ràdio i televisió. Aquests percentatges són molt 
similars al que presenta l’IDESCAT per al total d’empreses del sector (veure taula pàgina 16), la qual cosa dóna 
consistència a la mostra a l’hora de treure’n conclusions relatives a la totalitat del sector. 
 
Hem inclòs a l’anàlisi les 58 empreses que, tot i tenir uns CNAEs primaris diferents dels que conformen el nucli 
del sector audiovisual, tenen el CNAE 921 i/o 922 com a secundari. Es tracta d’empreses auxiliars. Totes elles 
consten com actives al Registre Mercantil. 
 
S’ha realitzat una anàlisi territorial d’aquest grup d’empreses per tal de determinar com es distribueixen a 
Catalunya. Les principals conclusions que hem extret de l’anàlisi són: 
 
 

 D’entrada, hem observat com la província de Barcelona concentra el 87% de les empreses del 
sector audiovisual, el 97% del volum de negoci i el 94% dels ocupats (Veure taula A) 

 
 

 La ciutat de Barcelona per sí sola concentra el 62% de les empreses del sector, el 70% del 
volum de negoci i el 68% del nombre d’ocupats. Aquesta concentració és més intensa en les 
activitats de Cinema i Vídeo i perd importància en les activitats de Ràdio i televisió (veure 
taula B) 
 Cinematografia i vídeo (921): 68% d’empreses, 74% del volum de negoci i 76% d’ocupats 
 Ràdio i Televisió (922): 47,8% d’empreses, 66% del volum de negoci i 43,8% d’ocupats 
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 L’àrea formada per la comarca del Barcelonès i quatre municipis del Baix Llobregat sud: Sant 

Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat (BABLS a 
partir d’ara), concentra el 70% de les empreses del sector, el 93% del volum de negoci i el 88% 
dels ocupats (veure taula 10) 

 
 

 Per segments, l’àrea BABLS presenta una major concentració d’empreses de cinema i vídeo 
però una major concentració de volum de negoci i ocupació en ràdio i televisió (taula 11) 

 
 Cinematografia i vídeo (921): 73% d’empreses, el 90% del volum de negoci i el 83% dels 

ocupats 
 Ràdio i Televisió (922): 60% d’empreses, 96% del volum de negoci i 91% dels ocupats 

 
 

 Dins l’àrea BABLS cal destacar per sobre de tot els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat (Filmax), Sant Joan Despí (TVC) i Esplugues de Llobregat (IMAGINA) 

 
 Pel que fa a les empreses auxiliars o afins (CNAE 921,922 secundari), tot i que la concentració 

no és tan acusada com per les empreses del sector, el BABLS segueix presentant 
percentatges superiors al 75% pel que fa a nombre d’empreses, volum de negoci i ocupats 
(veure taula 10) 

 
 En definitiva, a Catalunya existeix un potent clúster del sector audiovisual als municipis que 

integren l’àrea que hem anomenat BABLS (especialment a Barcelona, Esplugues de Llobregat 
i Sant Joan Despí). 
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Taula 10. Distribució territorial de les empreses del sector audiovisual (en %) 
 

EMPRESES 
921,922

XIFRA DE 
NEGOCI 2005

OCUPATS 
2005

Catalunya 100,00% 100,00% 100,00%
Barcelona 86,87% 97,38% 94,72%
Girona 7,77% 1,94% 3,17%
Tarragona 2,59% 0,42% 1,06%
 Lleida 2,76% 0,26% 1,04%

Barcelona 62,35% 69,97% 57,88%
Badalona 0,00% 0,00% 0,00%
L'Hospitalet de llobregat 1,55% 7,00% 2,20%
Santa Coloma de Gramanet 0,35% 0,20% 0,18%
Sant Adrià de Besós 0,00% 0,00% 0,00%
Barcelonès 64,25% 77,17% 60,26%

Sant Joan Despí 0,52% 9,39% 20,24%
Sant Just Desvern 1,38% 1,06% 1,34%
Cornellà de Llobregat 0,52% 0,05% 0,15%
Esplugues de Llobregat 3,11% 5,57% 5,77%
Baix Llobregat Sud 5,53% 16,07% 27,50%

BABLS 69,78% 93,25% 87,76%

Sant Cugat del vallès 0,69% 0,03% 0,15%

Terrassa 1,21% 0,49% 1,01%  

 

EMPRESES AFINS i 
AUXILIARS

XIFRA DE 
NEGOCI 2005 OCUPATS 2005

Catalunya 100% 100% 100%
Barcelona 91,38% 81,96% 84,65%
Girona 1,72% 0,54% 0,46%
Tarragona 5,17% 16,91% 12,61%
 Lleida 1,72% 0,59% 2,28%

Barcelona 62,07% 54,65% 50,91%
Badalona 0,00% 0,00% 0,00%
L'Hospitalet de llobregat 3,45% 4,15% 4,86%
Santa Coloma de Gramanet 3,45% 0,84% 3,19%
Sant Adrià de Besós 0,00% 0,00% 0,00%
Barcelonès 68,97% 59,64% 58,97%
Sant Joan Despí 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Just Desvern 0,00% 0,00% 0,00%
Cornellà de Llobregat 3,45% 18,69% 14,44%
Esplugues de Llobregat 3,45% 1,26% 0,76%
Baix Llobregat Sud 6,90% 19,95% 15,20%
BABLS 75,86% 79,59% 74,16%
Sant Cugat del vallès 1,72% 0,13% 0,00%

Terrassa 3,45% 0,84% 3,19%  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades dipositades al Registre Mercantil 
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Taula 11. Distribució territorial de les empreses del sector audiovisual per segments (en %) 
EMPRESES 

921
XIFRA DE 

NEGOCI 2005
OCUPATS 

2005
Catalunya 100% 100% 100%
Barcelona 88,57% 95,51% 91,99%
Girona 7,62% 3,55% 5,34%
Tarragona 1,67% 0,56% 0,93%
 Lleida 2,14% 0,37% 1,74%

Barcelona 67,86% 74,12% 75,66%
Badalona 0,00% 0,00% 0,00%
L'Hospitalet de llobregat 2,14% 14,26% 4,97%
Santa Coloma de Gramanet 0,24% 0,01% 0,02%
Sant Adrià de Besós 0,00% 0,00% 0,00%
Barcelonès 70,24% 88,39% 80,66%
Sant Joan Despí 0,48% 0,08% 0,39%
Sant Just Desvern 0,95% 0,22% 0,09%
Cornellà de Llobregat 0,71% 0,11% 0,35%
Esplugues de Llobregat 0,95% 1,20% 1,67%
Baix Llobregat Sud 3,10% 1,60% 2,50%

BABLS 73,33% 89,99% 83,16%
Sant Cugat del vallès 0,71% 0,02% 0,05%

Terrassa 0,71% 0,47% 0,42%  

 

EMPRESES 
922

XIFRA DE NEGOCI 
2005

OCUPATS 
2005

Catalunya 100% 100% 100%
Barcelona 82,39% 99,19% 96,89%
Girona 8,18% 0,38% 1,45%
Tarragona 5,03% 0,28% 1,17%
 Lleida 4,40% 0,16% 0,49%

Barcelona 47,80% 65,98% 43,80%
Badalona 0,00% 0,00% 0,00%
L'Hospitalet de llobregat 0,00% 0,00% 0,00%
Santa Coloma de Gramanet 0,63% 0,39% 0,31%
Sant Adrià de Besós 0,00% 0,00% 0,00%
Barcelonès 48,43% 66,36% 44,11%
Sant Joan Despí 0,63% 18,37% 35,96%
Sant Just Desvern 2,52% 1,87% 2,33%
Cornellà de Llobregat 0,00% 0,00% 0,00%
Esplugues de Llobregat 8,81% 9,78% 9,01%
Baix Llobregat Sud 11,95% 30,02% 47,30%
BABLS 60,38% 96,38% 91,41%
Sant Cugat del vallès 0,63% 0,05% 0,24%

Terrassa 2,52% 0,51% 1,48%  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dipositades al Registre Mercantil 
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3.2.- ANÀLISI TERRITORIAL DEL DIRECTORI DEL BARCELONA CATALUNYA 
FILM COMMISSION 
 

El Barcelona Catalunya Film Commission és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de promocionar i facilitar la producció audiovisual 
a Catalunya. 
 

Aquesta institució ha confeccionat un extens directori d’empreses, centres de formació i associacions i 
institucions que si bé pot presentar un cert biaix en relació a la importància de Barcelona en el sí de Catalunya. 
considerem que aporta alguns avantatges respecte a la font d’informació anterior: 
 

• Major detall de les activitats auxiliars i afins 
• Major segmentació i transversalitat de l’activitat empresarial 
• Inclou l’oferta de centres de formació especialitzada   

 

Concretament, el directori inclou: 
 

 Més de 1600 empreses de Producció Audiovisual (Productores + Serveis per la producció) 

 Més de 500 empreses de Postproducció 

 Més de 80 empreses dedicades a la distribució 

 Més de 100 empreses dedicades a l’exhibició 

 Més de 100 empreses dedicades a la comunicació 

 Més de 90 entitats oferents de formació especialitzada 

 Més de 90 Associacions i Entitats del sector 
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Lògicament, el directori no ofereix dades d’activitat (volum de negoci i ocupats). 
 
A partir de l’anàlisi realitzada hem obtingut els resultats següents: 
 

 Confirmació de la molt elevada concentració dels diferents actors del sector a l’àrea BABLS formada 
per la comarca del Barcelonès, Barcelona i Hospitalet de Llobregat especialment, i els municipis del Baix 
Llobregat Sud Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, ja 
detectada en l’anàlisi de les empreses del sector presents al registre Mercantil (veure apartat 2.4.3) 
 

 En aquest cas, la concentració és fins i tot més acusada, podent atribuir-ne el diferencial al biaix que ja 
apuntàvem d’inici.  

 
 El fet de poder estendre l’anàlisi territorial cap als formació especialitzada en el sector Audiovisual ens ha 
permès identificar el Vallès Occidental com a una àrea rellevant en matèria de formació, bàsicament degut 
a la presència de l’ESCAC (Terrassa), la UAB (Cerdanyola), el CITM-UPC (Terrassa) i l’Institut del Teatre 
(IT) 

 
 
A l’annex 2 d’aquest informe es reprodueixen els resultats obtinguts per al diferents segments en que s’articula 
el directori del Barcelona Film Commission. 
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3.3.- ANÀLISI TERRITORIAL DEL PRINCIPALS CENTRES DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL 
 
 

 L’àrea BABLS concentra els principals centres de Producció Audiovisual a 
Catalunya 

 
  Centre de producció de Televisió de Catalunya (Sant Joan Despí) 
  Imagina centre audiovisual (Esplugues de Llobregat) 
  Mediapark 1 (Sant Just Desvern) 
  Mediapark 2 (Cornellà de Llobregat) 
  Park Barcelona Media (Barcelona 22@ - En construcció) 

 

 Fora d’aquesta àrea trobem tan sols dos centres de producció, però amb poca 
activitat 

 
 Televisió Espanyola a Catalunya (Sant Cugat del Vallès) 
 Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa) 
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3.4.- COEFICIENTS D’ESPECIALITZACIÓ 
 

 Els municipis de l’àrea BABLS presenten els majors coeficients d’especialització 
de població ocupada en el sector audiovisual (taula 12) 

 
Taula 12. Coeficients d’especialització audiovisual 

Municipi Activitat econòmica Assalariats 
2007 

Autònoms 
2007 CE* 2007 

CCAE 92/93 1.981 139Sant Joan Despí Total municipi 13.299 2.225 2,60 

CCAE 92/93 1.341 234Esplugues de Llobregat Total municipi 17.467 3.758 1,41 
CCAE 92/93 2.659 566Sant Cugat del Vallès Total municipi 38.028 6.865 1,37 

CCAE 92/93 62.044 12.061Barcelona Total municipi 953.000 123.958 1,31 
CCAE 92/93 3.545 1.008Terrassa Total municipi 67.190 14.638 1,06 

* Coeficient d’Especialització = (Lxm/Lm)/(Lxt/Lt) 
   On    Lxm = Treballadors sector X municipi M 
            Lm = Treballadors totals municipi M 
            Lxt = Treballadors sector X en el Total de Catalunya 
            Lt = Treballadors Totals a Catalunya 
Si el Coeficient d’Especialització és superior a un significa que la comarca o municipi te una especialització relativa en aquesta activitat econòmica 
respecte al total de Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir d’afiliats seguretat social. Departament de Treball 
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3.5.- MAPA DEL SECTOR AUDIOVISUAL A CATALUNYA 
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Figura 10. Mapa del sector audiovisual  

Font: Elaboració pròpia  
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3.6.- CONCLUSIONS 
 
 

 El sector audiovisual català presenta una intensa concentració territorial à l’àrea formada pel 
Barcelonès (especialment Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat) i els municipis del Baix Llobregat Sud 
(Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues i Cornellà de Llobregat) 

 
 70% de les empreses del sector 

 93% del volum de negoci i 88% dels ocupats del sector 

 Principals centres de producció audiovisual 

 Principal centre de R+D audiovisual 

 Més del 70% de l’oferta de formació especialitzada 

 Els coeficients d’especialització de la població ocupada més elevats 
 

 El sector sembla doncs estar clústeritzant-se en aquesta àrea, on l’Avinguda Diagonal seria l’eix 
vertebrador del mateix, unint els que seràn els dos grans pols d’activitat del sector: els municipis 
del Baix Llobregat Sud i el Parc Barcelona Media (22@) 

 
 Terrassa NO aglutina cap clúster ni té pes específic en el context audiovisual català pel que fa a la 
Indústria. 

 
 

 Tan sols en el capítol de la Formació Terrassa i el Vallès Occidental  són significatius 
 

 ESCAC, CITM-UPC, Institut del Teatre (Terrassa), UAB(Cerdanyola) 



 
4. Comportament competitiu del sector  

 54 

 

4.- COMPORTAMENT COMPETITIU DEL SECTOR 
 
VOLEM: Analitzar la cadena de valor del sector audiovisual, identificant les característiques més importants de 
cada segment. Estudiar la situació del sector en termes de rivalitat i rendibilitat. Reflexionar sobre les tendències 
de futur del sector. Identificar els factors clau d’èxit del sector i les oportunitats i les amenaces de l’entorn. 
Derivar les principals implicacions estratègiques. 
 
 
4.1.- LA CADENA DE VALOR 
 
A partir de la informació presentada en les seccions anteriors es pot construir la cadena de valor del sector. 
L’abast de la indústria audiovisual que s’ha delimitat inclou diferents activitats desenvolupes per diversos tipus 
d’agents i d’empreses. En aquest sentit, coexisteixen en el sector tant els autors i guionistes (generadors 
d’idees), com les empreses de producció, postproducció, distribució i d’exhibició. Així, la cadena de valor té, 
essencialment, cinc fases principals que creen valor: creadors, productors, postproducció, distribuïdors i 
exhibidors (veure figura 11). 
 
Per altra banda, complementen a la cadena aquells sectors que podríem denominar auxiliars. En aquest cas 
destaquen els proveïdors d’espai o lloguer de platós, les agències d’actors i de càsting, les productores 
d’infraestructura audiovisual i musical, les escoles d’arts escèniques i disseny, els proveïdors d’equips (càmeres, 
grues, pel·lícula, edició, telefonia, mòbils), els centres de formació tècnica, els proveïdors de hardware i 
software, les empreses de decorats, serveis jurídics, les universitats. 
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Figura 11. Cadena de valor del sector audiovisual segon format de emissió 
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Publicitat

Jocs
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Cine
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de cine 
y vídeo 

Distribuïdores 
musicals

Distribuïdores de 
programes de TV y 

Broadcasters
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Font: Elaboració pròpia 
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4.2. ANÀLISI DEL SECTOR I  TENDÈNCIES ESTRATÈGIQUES 
 

4.2.1. Forces competitives del sector audiovisual  
 
Per a realitzar aquesta anàlisi hem d’aprofundir encara més en el sector ja que, per posar un exemple, el tipus 
de negoci de les productores (segona fase de la cadena) no és el mateix que el de les empreses situades en les 
altres etapes de la cadena de valor (com, per exemple, els distribuïdors o els exhibidors). La nostra proposta és 
cenyir-nos a l’anàlisi del segment de les productores ja que és el nexe que permet el pas des de la idea a la 
creació del producte. Així mateix, tant per la seva aportació al valor afegit, com per les seves exigències 
tecnològiques són les empreses que arrosseguen a les indústries auxiliars del sector. No obstant això, quan 
identifiquem algun aspecte que només sigui vàlid per a alguna altra fase de la cadena de valor del sector 
s’advertirà degudament. 
 
Per tant, utilitzarem el model de les 5 forces del sector desenvolupat per Porter (1980) per a identificar les forces 
competitives, a partir de les quals podem analitzar i entendre la situació del sector (en termes de rivalitat i 
rendibilitat) i, a més, ens servirà com eina per a identificar els factors estratègics clau d’èxit del sector i per a 
detectar les oportunitats i amenaces a les quals s’ha de plantar cara (veure figura 12). 
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Figura 12. Anàlisi de les cinc forces de Porter: Productores 

COMPETIDORS: Rivalitat 
entre les 

empreses existents Amenaça 
de

nous 
entrants

POTENCIALS
ENTRANTS

Cadenes;
Nous empreses de producció

(locals i estrangeres) i empreses 
de Postproducció; 

Necessitat de capital molt 
elevada;

Importants economies de 
escala;.

Costos de prototips elevats;
Costos de màrqueting elevats;
Publicistes e informàtics en 

projectes puntuals.

Amenaça

de
substitutius

PRODUCTES
SUSTITUTIUS

• Noves formes d’entreteniment;
• Nous formats.• Molta proporció del mercat 

concentrada en poques empreses;
• Moltes microempreses;
• Forta competència externa;
• Poca Internacionalització de les 
empreses locals.

PROVEÏDORS

Poder de negociació dels proveïdors

• Creatius
•Hardware & Software;
• Empreses Postproducció;
• Professionals independents;
• Equips (cambres, so, il·luminació, grues);
• Pel·lícula, restaurants, transport, hoteleria, càtering;
• Postproducció (laboratoris, edició, so, música, doblatge, gràfics, postsincronització);
• Empreses d’animació (subcontractació);
• Centres de formació.

Poder de negociació dels compradors

COMPRADORS
• Canals TV
• Distribuïdores;
• Grans Productores (Cine, TV);
• Agències de Publicitat.

COMPETIDORS: Rivalitat 
entre les 

empreses existents Amenaça 
de

nous 
entrants

POTENCIALS
ENTRANTS

Cadenes;
Nous empreses de producció

(locals i estrangeres) i empreses 
de Postproducció; 

Necessitat de capital molt 
elevada;

Importants economies de 
escala;.

Costos de prototips elevats;
Costos de màrqueting elevats;
Publicistes e informàtics en 

projectes puntuals.

Amenaça

de
substitutius

PRODUCTES
SUSTITUTIUS

• Noves formes d’entreteniment;
• Nous formats.• Molta proporció del mercat 

concentrada en poques empreses;
• Moltes microempreses;
• Forta competència externa;
• Poca Internacionalització de les 
empreses locals.

PROVEÏDORS

Poder de negociació dels proveïdors

• Creatius
•Hardware & Software;
• Empreses Postproducció;
• Professionals independents;
• Equips (cambres, so, il·luminació, grues);
• Pel·lícula, restaurants, transport, hoteleria, càtering;
• Postproducció (laboratoris, edició, so, música, doblatge, gràfics, postsincronització);
• Empreses d’animació (subcontractació);
• Centres de formació.

Poder de negociació dels compradors

COMPRADORS
• Canals TV
• Distribuïdores;
• Grans Productores (Cine, TV);
• Agències de Publicitat.

 
Font: Elaboració pròpia basat en  Porter (1982): Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, Compañía Editorial Continental, México. 
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A partir de la figura anterior, podrien presentar-se les conclusions pel que fa a cadascuna de les forces 
competitives del sector i inferir-ne les corresponents implicacions estratègiques (veure taula 13). 
 

Taula 13. Forces competitives del sector: Productores 
Poder de 
negociació dels 
proveïdors  
 
 

Baix: 
- No estan concentrats, 
- No és costós canviar de proveïdor, 
- Important nombre de proveïdors amb característiques similars (fins 
i tot globals), 
- Baixa amenaça d’integració cap a davant; 
- El proveïdor amb major poder de negociació és el creatiu posseïdor 

del talent i la idea (drets de propietat). 
 
Implicacions estratègiques: 
- Conèixer l’oferta tecnològica i els nous productes usats globalment 
(assistir a fires, cursos, jornades tècniques, missions tècnic i 
comercials…), és a dir, l’estat de  el  “art” a nivell global; 
- Concentrar esforços a buscar i captar bones idees o formats reeixits 
que es puguin importar des d’altres països. 

Amenaça de 
potencials 
entrants 

Elevada en producció (baixa en auxiliars): 
- La barrera d’entrada més important és la falta de capital 
financer, 
-    Molts grans que poden competir via preus, 
- Ampli conjunt de candidats a ingressar (el mercat és global), 
- Alta intensitat de la competència entre proveïdors 
(atomització, maduresa del mercat i baixos marges), 
 - Cost de canvi és baix per als compradors, 
- Les Pimes existents són incapaces d’enfrontar i contrarestar 
d’ingrés de noves empreses. 
 
Implicacions estratègiques: 
- Integració horitzontal (fusions/adquisicions), 
- Integració cap a davant, usant canals de distribució nous 
(Internet, mòbil) i integració amb postproducció, 
- Inversió en reputació. 

Poder de 
negociació dels 
clients 
 
 

Elevat: 
- Pocs i grans clients, 
- Amenaça latent d’integració cap a enrere (distribuïdors i cadenes), 
- Creixement moderat del mercat local, 
- Sota cost de canvi de proveïdors, 
- Gran nombre de proveïdors. 
  
Implicacions estratègiques: 
- Diferenciació per a incrementar la rendibilitat, 
- Innovació i originalitat, 
- Inversió en imatge i reputació (capacitat tecnològica, eficàcia), via 
experiències reeixides (estratègies d’especialització), 
- En TV i publicitat proximitat al client. 

Amenaça de 
substitutius 

Baixa: 
- Augment de la varietat d’oci i noves formes d’entreteniment, 
- Canvi tecnològic, nous formats (substituibilitat interna). 
 
Implicacions estratègiques: 
-  Nous canals de distribució, 
- Productes en plataforma múltiple, 
- Explotació de sinergies. 

Intensitat de la 
competència 

Elevada: 
- Mercat cada vegada més concentrat; 
- Competència global; 
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Taula 13. Forces competitives del sector: Productores 
- Finançament escàs; 
- Sector madur amb creixement moderat. 
 
Implicacions estratègiques: 
- En determinades fases de la producció, competència via costos 
(llocs amb mà obra barata, avantatges impositius i tipus de canvi 
favorable); 
- Buscar escala a partir de l’explotació de diverses plataformes i 
formats i mitjançant la integració de les produccions audiovisuals 
(publicitat, sèries, jocs, documentals); 
- Fusions i adquisicions; 
- Coproduccions que permetin obtenir finançament i la 
internacionalització; 
- Segmentació del mercat a partir de la diferenciació (originalitat i 
qualitat) i especialització per tipus d’espectador (continguts 
personalitzats /interactius). 

Font: Elaboració pròpia basat en  Porter (1982): Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, Compañía Editorial Continental, México. 

 
Conclusió: la rivalitat és elevada i la rendibilitat del sector és a priori mitja-baixa. 
 
Per això fa falta una estratègia per a elevar la competitivitat i la rendibilitat de les empreses, buscant 
incrementar del grau de diferenciació i l’especialització (i segmentació) a partir de la creativitat, 
l’originalitat i el talent i promoure la col·laboració entre les empreses per a solucionar problemes 
d’escala. Així mateix, més enllà de continuar amb els productes de sempre, negoci consolidat i amb els 
negocis que posseeixen un marge de recorregut major; cal fomentar la penetració en aquells productes i 
mercats que permeten generar un major valor afegit. 
 
D’aquesta manera, associat amb la creativitat i la formació, dos pilars estratègics importants són la originalitat i 
la penetració gradual en nous mercats a partir de la diferenciació. Més enllà de com és el potencial mercat, és 
condició necessària conèixer l’evolució del mercat i identificar correctament al client estratègic i reconèixer les 
seves característiques i demandes principals. 
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Sembla clar, doncs, que la globalització pot actuar com una amenaça si el sector no és competitiu i com una 
oportunitat si el sector està preparat per a afrontar aquest repte. Si tenim en compte que aquest sector està 
exposat a la competència internacional (competint, en general, amb empreses integrades i de gran escala) i que 
l’accés a grans projectes internacionals és complexa (accés al finançament és excloent), es conclou que cal 
preparar-se si es vol afrontar la globalització amb les millors perspectives possibles a banda de possibles 
polítiques proteccionistes d’”excepció cultural”. 
 

4.2.2.- Tendències del sector 
 
La indústria audiovisual està presenciant una profunda revolució contextualitzada pel que els experts del sector 
denominen l’era digital6. Com a resultat, el sector audiovisual travessa per un període de desregulació i 
reestructuració conegut com a “convergència digital”. La digitalització ha impulsat la globalització (associada 
amb l’incremento de la potència de les tecnologies de la informació i la comunicació)7, comportant processos de 
descentralització i atorgant protagonisme a nous sectors. Aquest procés de digitalització obre noves possibilitats 
tecnològiques. Dos canvis fonamentals vénen donats per l’incremento en els tipus i nombre de canals de 
distribució i per la pèrdua d’importància de la localització geogràfica. Amb el desenvolupament de la TDT 
augmentarà el nombre els canals i, com a conseqüència, els programes i el nombre d’hores per ells emesos. 
Així mateix, existeixen altres possibilitats d’arribar als consumidors com l’oferta per Internet i per la telefonia 
mòbil.  
 
 
 
 

                                                 
6 Negroponte, N. (1995:229): “Being Digital”. Random House: Nova York. 
7 Castells, M. (2003:431): “L’era de la Informació”, Vol. 3, UOC (Barcelona). 
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En aquest context, és evident la necessitat d’una important adaptació que origini un canvi de posicionament 
estratègic del sector. Algunes mesures per a promoure i enfortir el canvi serien les quals es detallen a 
continuació8: 
 

 Invertir en el desplegament immediat de més xarxes de banda ampla més ràpides, afavoreixin la 
interactivitat.  

 
 Afavorir un procés d’enfortiment del sector per a aconseguir empreses amb una major dimensió que els 
permeti l’actualització tecnològica, la formació contínua, la interacció/cooperació amb diversos actors del 
sector i internacionalitzar els seus productes.  

 
 Per a això, és necessari impulsar iniciatives locals, amb una participació activa de les administracions 
públiques, que promoguin la societat de la informació i que permetin l’aglomeració no només de Pimes del 
sector, sinó també de centres d’investigació i formació per a poder generar i aprofitar una àmplia gamma 
d’economies externes i sinergies. 

 
 Polítiques de formació, recerca i innovació que en el sector digital i  audiovisual són fonamentals. Facultats 
de comunicació audiovisual, de periodisme, de publicitat, enginyeries de telecomunicacions, d’informàtica 
escoles de cinema, d’imatge i so, i centres de recerca, també estan cridats a viure el seu procés de 
convergència i confluència. Aconseguir la interdisciplinarietat d per a afavorir una nova cultura digital 
basada en  l’excel·lència en la formació. 

 
 
 

                                                 
8 Segons Carbonell, J.M. (2006:91): “Els basis per a la dinamització del sector, en el nou escenari de la digitalització: l’audiovisual en l’era de la informació”, Revesteixi 
Econòmica de Catalunya, Nº 53. 
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 Processo de digitalització del patrimoni cultural català, de manera que, des de qualsevol punt del món i en 
qualsevol moment, es pugui accedir al conjunt de les obres culturals catalanes. El sector audiovisual. Un 
sector amb un valor afegit estratègic. 

 

4.2.3.- Característiques i factors clau d’èxit 
 
A partir de l’anàlisi de les forces competitives i les tendències, a continuació es presenten els quals podien 
considerar-se com els principals factors clau d’èxit per al sector audiovisual en el seu conjunt: 
 

 Com el mercat és molt competitiu i el sector és madur i la competència en costos (en certs projectes el 
preu és clau) és alta, un factor clau són les economies d’escala;  

 
 La imatge i reputació del producte per a atreure al client, sustentada en una elevada capacitat tècnica i de 

coneixement de l’estat de “l’art” del sector i en l’experiència fructífera en determinats segments de mercat. 
 

 Capacitat financera, de gestió i de negociació per a encarar els projectes; 
 

 Integració de les produccions audiovisuals (documentals, publicitat, sèries educatives, videojocs); 
 

 Explotació de diverses plataformes i distribució en diversos formats per a distribuir els costos el que 
requereix un increment de la flexibilitat; 

 
 Enfront de la “baixa rendibilitat” del sector i la importància de l’accés al finançament, la integració 

horitzontal i les fusions d’empreses són possibilitats estratègiques interessants per a evitar la dependència 
d’un únic projecte, evitant el caràcter esporàdic de les empreses; 
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 Una alternativa seria fomentar la cooperació entre empreses per a desenvolupar projectes més 

ambiciosos; 
 

 L’augment de la competència i el domini de les grans empreses obliga a treballar en la diversificació i en 
la segmentació dels mercats, 

 
 L’incremento de l’oferta provocat pel sorgiment de nous canals de distribució associats amb el canvi 
tecnològic no implica, segurament, que la demanda s’incrementa (el client no incrementarà el temps de 
consum audiovisual però si distribuirà el seu temps entre més canals) sinó que es fragmenti. En aquest 
sentit, dos factors clau són la diferenciació, l’especialització i, com a conseqüència, l’assoliment de la 
fidelitat de l’audiència, 
 

 La producció de continguts interactius i personalitzats són accions que poden contribuir per a 
aconseguir les fonts de diferenciació necessària; 

 
 Originalitat i qualitat com eina per a aconseguir la diferenciació i penetrar nous mercats; 

 
 Enfront d’un mercat amb creixement moderat i una elevada intensitat competitiva, la internacionalització 
pot obrir noves possibilitats d’expansió empresarial i increment de la rendibilitat d’una producció; 

 
 La creativitat, el talent i l’esperit emprenedor són dos factors importants; 

 
 Professionals amb formació multidisciplinari (tecnologia, art i disseny, empresa). 

 

Així mateix, també podrien llistar-se els factors clau d’èxit per a cada segment de la cadena de valor i per a cada 
format de emissió-recepció (veure taula 14).  
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Taula 14. Factors clau d’èxit en cada graó de la cadena de valor 
SEGMENTACIÓ SEGONS CADENA DE VALOR 

 
Creadors Productors Postproducció Distribuïdors Exhibidors 

TV 

Formats adaptats 
Ideació Serveis Valor 

Afegit digital 
Continguts polivalents 

Desenvolupament portals 
– interaccions 

Qualitat (pagament) 
Desenvolupament 
aplicacions MHP 

 

Desenvolupament 
nous formats 

flexibilitat 
Automatització 

Eficàcia solucions 
aplicacions MHP 
Escalabilitat – · 

Aconseguir acords 
patrocinis 

Aprofitar aportacions 
exterior 

Integració nous 
tecnologies (NT) procés 

Increment realitat 
virtual 

abaratir cost 
 

Optimització gestió 
múltiplex 

Noves formes distribució 
sense fil 

Adaptació catàleg 
disponible 

Aprofitar streaming 

Capacitat 
adaptació a la 
fragmentació / 
personalització 

Atendre la 
segmentació 

audiència 
(sinèrgies 

plataformes) 

Cine 
Emergència Atracció 

creadors joves projectes 
 

Captació fons públic 
Capacitat generar 

coproducció 

Eficàcia – cost 
 

Adaptació noves 
finestres 

Obertura nous mercats 
Capacitat projecció  

internacional 

Cost 
Espais polivalents 

Adequació 
programació On 

Demand 

Vídeo 

Ideació multiplataforma 
Personalització 

continguts 
 
 

Automatització 
Flexibilitat producció 

Integració NT procés 
Increment realitat 

virtual  abaratir cost 
Potenciar creació 

Potenciar creació a 
través eines 
disponibles 

Automatització 
Personalitzada 

Adequació noves 
plataformes 

Mercat llatinoamericà 
Catàleg disponible 

 

Ràdio 

Adaptació format 
tradicional a noves 
finestres distribució 

Especialització 
 
 

Adaptació procés 
productiu 

Automatització 
Aprofitar aportacions 

exterior 

Adaptació procés 
multiplataforma 

 

Automatització 
Adequació noves 

plataformes 
Mercat llatinoamericà 

Explotar noves 
maneres de 
presència SE
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Música Emergència creadors 
independents 

Generar nous recursos 
diversificar distribució 

Adaptació a les noves 
possibilitats creatives 

Noves eines 
comercialització 

Explotació de 
diferents canals 
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Taula 14. Factors clau d’èxit en cada graó de la cadena de valor 
SEGMENTACIÓ SEGONS CADENA DE VALOR 

 
Creadors Productors Postproducció Distribuïdors Exhibidors 

Adaptació necessitats 
noves plataformes 

Aprofitar talen dispers 
(escoles de música, etc.) 

 

Productores 
independents – cost. 

Flexibilitat 

Cicle + llarg 
Agregadors música on-

line 
Personalització 

Adaptació Noves 
plataformes 

Aprofitar “nínxols” mercat 
Descàrregues 

Mòbils / 
PDA 

Adaptació continguts 
existents 

Creació nous formats 
Personalització 

continguts 

Interoperativitat 
Generar  continguts 

propis 
 

Adaptació 

Personalització 
continguts 

Polítiques de 
comercialització 

adaptades segments 
població 

 

Videojocs 

Creativitat/ innovació 
(metodologies de 

ideació) 
Identificar talent 

Escalabilitat 
Creació –productes 

associats 
 

Desenvolupament 
productes específics 

adaptats mercat 
llatinoamericà 

Desenvolupament noves 
plataformes telèfon / on-

line 
Potenciar 

desenvolupaments 
sense fils 

Capacitat d’inversió 
Processos  innovadors 

Automatització  
Desenvolupament 

I+D+I 

Adaptació noves 
plataformes distribució: 

TD, Mòbil 
Capacitat arribar públic 

jove i adult. 
Mercat llatinoamericà 

 

Publicitat 

Creació / innovació 
Noves formes de inserció 

Adaptació nous suport 
Personalització 
Direccionalitat- 
individualitzada 

Adaptació nous formats i 
sistemes de distribució 

Aprofitar les eines 
creatives 

Automatització inserció 
publicitària 

Planificadors – 
identificació segments 

específics 
campanya 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Com, en general, diferents formats comparteixen molts factors clau d’èxit entre les diferents etapes de les seves 
cadenes de valor (encara que poden existir algunes diferències), el que realment agrega un major valor a 
l’anàlisi és, justament, observar les diferències que existeixen entre els factors clau d’èxit de les etapes de 
creació, producció, postproducció, distribució i exhibició (veure figura 13). 
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Figura 13. Factors clau d’èxit en cada graó de la cadena de valor 

Creadores    
(propietat intel·lectual)    

Música

Mòbils/PDA

Jocs

Publicitat

Ràdio

Vídeo

Cine

TV

Segm
entació

segon FO
R

M
A

T D
E EM

ISIÓ
-R

EC
EPC

IÓ

Exhibidors
Distribuïdores 

(explotació comercial)        
Postproducció

Productores       
(risc econòmic)

Segmentació segon CADENA DE VALOR

• Creativitat, 
talent;

• Nous formats i 
adaptació de 
continguts;

• Originalitat i 
qualitat;
• Esperit 

emprenedor;
• Formació;

• Ideació
multiplataforma;

• Productivitat i bona 
relació Qualitat/Cost ;

• Automatització
• Detecció de talent;
• Disseny de format i 

continguts;
• Escala i flexibilitat;

• Capacitat financera;
• Capacitat de gestió

i negociació;
• Professionals amb 

formació
multidisciplinari;

• Coproduccions per 
a obtenir finançament 

i accés a mercats 
internacionals; 
• Anàlisi de les 

tendències i dels 
consumidors;
• Explotació

mitjançant múltiples 
plataformes

• Tecnologia i 
automatització;

• Qualitat;
• Professionals;

• Serveis;
• Proximitat 

amb el client.

• Canals de 
distribució ;

• Escala 
geogràfica;

• Despeses en 
Marketing i 
publicitat;

• Capacitat 
financera.

• Publicitat;
• Disseny de 
la graella de 
programació;
• Anàlisis de 

les tendències 
i consumidors;

• Drets de 
propietat

•Tecnologia.
A

N
IM

A
C

IÓ
Pr

e-
pr

od
uc

ci
ó

Pr
od

uc
ci

ó
Po

st
pr

od
uc

ci
ó

• Creativitat, talent;

• Formació i tecnologies;

• Finançament

Creadores    
(propietat intel·lectual)    

Música

Mòbils/PDA

Jocs

Publicitat

Ràdio

Vídeo

Cine

TV

Segm
entació

segon FO
R

M
A

T D
E EM

ISIÓ
-R

EC
EPC

IÓ

Exhibidors
Distribuïdores 

(explotació comercial)        
Postproducció

Productores       
(risc econòmic)

Segmentació segon CADENA DE VALOR

Creadores    
(propietat intel·lectual)    

Música

Mòbils/PDA

Jocs

Publicitat

Ràdio

Vídeo

Cine

TV

Segm
entació

segon FO
R

M
A

T D
E EM

ISIÓ
-R

EC
EPC

IÓ

Exhibidors
Distribuïdores 

(explotació comercial)        
Postproducció

Productores       
(risc econòmic)

Segmentació segon CADENA DE VALOR

• Creativitat, 
talent;

• Nous formats i 
adaptació de 
continguts;

• Originalitat i 
qualitat;
• Esperit 

emprenedor;
• Formació;

• Ideació
multiplataforma;

• Productivitat i bona 
relació Qualitat/Cost ;

• Automatització
• Detecció de talent;
• Disseny de format i 

continguts;
• Escala i flexibilitat;

• Capacitat financera;
• Capacitat de gestió

i negociació;
• Professionals amb 

formació
multidisciplinari;

• Coproduccions per 
a obtenir finançament 

i accés a mercats 
internacionals; 
• Anàlisi de les 

tendències i dels 
consumidors;
• Explotació

mitjançant múltiples 
plataformes

• Tecnologia i 
automatització;

• Qualitat;
• Professionals;

• Serveis;
• Proximitat 

amb el client.

• Canals de 
distribució ;

• Escala 
geogràfica;

• Despeses en 
Marketing i 
publicitat;

• Capacitat 
financera.

• Publicitat;
• Disseny de 
la graella de 
programació;
• Anàlisis de 

les tendències 
i consumidors;

• Drets de 
propietat

•Tecnologia.
A

N
IM

A
C

IÓ
Pr

e-
pr

od
uc

ci
ó

Pr
od

uc
ci

ó
Po

st
pr

od
uc

ci
ó

• Creativitat, talent;

• Formació i tecnologies;

• Finançament  
Font: Elaboració pròpia 

 



 
4. Comportament competitiu del sector  

 68 

 

També cal assenyalar que, entre les productores existeix un conjunt amb característiques particulars i per això 
és convenient dedicar-li un espai propi. Algunes de les principals característiques de les empreses d’animació 
són:  

 Estan situades transversalment dintre de l’etapa de la producció (cine, vídeo, publicitat, videojocs...); 
 

 Encara que moltes podrien dedicar-se a una àmplia gamma de treballs, en general estan relativament 
especialitzades (dibuixos, plastilina, ordinadors); 

 
 A Catalunya, el sector està caracteritzat per la seva activitat cíclica i altament depenent de l’obtenció de 
finançament. Per això, les empreses d’aquesta indústria treballen, generalment, en un únic projecte alhora 
i són altament dependents de les subvencions (generalment públiques); 

 
 Les oscil·lacions determinen fortament la mitjana del nombre de treballadors ocupats per les empreses9. 
En els últims anys la contractació externa de serveis i la metodologia freelance10; 

 
 En termes de facturació, després de superar els 26 milions d’euros en l’any 2001, destaca un important 
descens observat especialment des de l’any 2004; 

 
 Relativa concentració del sector: les cinc majors empreses concentren més del 80% de la facturació: 
Cromosoma, D'Ocon, Motion Pictures, Neptuno i Icon.  

 
 Moltes empreses complementen l’activitat d’animació amb altres serveis, amb la comercialització de 
productes d’empreses internacionals i amb articles de merchandising; 

                                                 
9 Amb una caiguda de 416 a 155 entre 2001 i 2005. 
10 Informe CAC (2006). 
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 Les empreses grans, que es dediquen a pel·lícules i sèries, estan més integrades i subcontracten part de 
la producció en països amb mà d’obra més barata.  

 
 En aquest sentit, moltes es reserven la pre-producció (clau en el procés de valor afegit) i 
subcontracten la resta.  

 
 

 Per altra banda estan els estudis petits, que poden treballar per a les empreses grans, però que 
generalment tenen a la publicitat com activitat principal de subsistència. Les Pimes treballen oferint serveis 
a les empreses grans i en ocasions s’associen per a projectes concrets. En qualsevol cas, una 
característica important és la elevada rotació d’empreses. 

 

A més de ser indispensables i crítics el talent, la creativitat, la formació (disseny) i l’accés a tecnologies 
d’última generació (així com coneixements per a la seva utilització), per a les empreses grans un factor clau és 
trobar el finançament (entre 2 i 3 milions d’euros per producció). 
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4.2.4.- Implicacions estratègiques 
 
Considerant els factors clau d’èxit destacats en l’apartat anterior, algunes de les opcions estratègiques més 
adequades per al sector audiovisual (segment de productores) serien les següents: 
 

 Competir no només via preu, sinó a partir de la capacitat de diferenciació (originalitat i qualitat) sobre la 
base de la formació, l’experiència i del coneixement de les demandes dels espectadors; 

 
 La concentració del mercat degut existència de les grans empreses altament integrades exigeix moltes 
vegades segmentar els mercats (per tipus d’espectador); 

 
 Per a donar resposta als nous criteris de compra cal oferir productes de plataforma múltiple i a través de 
dIferents canals de distribució; 

 
 Intents de penetració en nous mercats internacionals, per a amortitzar els productes i aconseguir nous 
clients; 

 
 Foment entre les Pimes de la integració horitzontal, les aliances, les fusions o la cooperació entre 
empreses per a aconseguir una major dimensió que permeti explotar economies d’escala, incrementar el 
poder de negociació i obtenir finançament. En aquest sentit, es podria dissenyar alguna eina que ajudi a 
formar, consolidar i gestionar el clúster per a generar i aprofitar les sinergies internes. 
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4.3.- CONCLUSIONS 
 

 La intensitat de la competència del sector de les productores és elevada, especialment com a 
conseqüència de la rivalitat mateixa del sector i de l’amenaça dels potencials entrants. 
 

 D’aquesta manera, el nivell de rendibilitat del sector és mitjà-baix. 
 
 

 Entre les Pimes sembla important buscar la integració horitzontal, les aliances, les fusions o la cooperació 
per explotar economies d’escala, incrementar el poder de negociació i obtenir finançament. 
 

 En determinats segments (especialment TV) hi ha certa tendència a explotar certs formats reeixits. Més 
encara, moltes vegades la concentració del mercat de la producció pot dur a la creació de productes 
estandarditzats (atenent a interessos purament comercials) i la pèrdua de diversitat. Per a aquelles regions 
on sigui poc viable competir via preus i sobretot per a les noves petites empreses, els factors que haurien 
de ser la base dels avantatges competitius són:  

 
 
 

 Originalitat; 
 Creativitat; 
 Qualitat i 
 Formació. 
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5.- EL SECTOR AUDIOVISUAL A TERRASSA 
 

VOLEM SABER: QUÈ TÉ TERRASSA PERQUÈ EL SECTOR PUGUI ARRIBAR A SER COMPETITIU I 
PUGUI CRÉIXER, o QUINES ECONOMIES INTERNES AL TERRITORI TÉ TERRASSA PER AFAVORIR EL 
SECTOR AUDIOVISUAL. QUÈ FA DEL SECTOR AUDIOVISUA UN SECTOR ESTRATÈGIC PER 
TERRASSA? PER QUÈ VAL LA PENA POTENCIAR-LO? 
 

5.1.- CARACTERIZACIÓ DEL SECTOR AUDIOVISUAL A TERRASSA 
 
Repetint el procés metodològic que ja hem utilitzat anteriorment en l’anàlisi del sector audiovisual a nivell de 
Catalunya, hem procedit a identificar els principals agents del sector: empreses, centres de recerca i formació 
especialitzada i Institucions.  
 
5.1.1.- Les empreses audiovisuals a Terrassa 
 
A data d’avui, al Registre Mercantil consten un total de 10 empreses del sector audiovisual localitzades a 
Terrassa, amb un volum de negoci pels vols dels 10 milions d’euros anuals i ocupant a 128 persones, el que ens 
dóna una dimensió mitjana d’aquest grup d’empreses coherent amb la mitjana del secor a Catalunya (apartat 
2.3.1).  
 
A aquestes deu empreses caldria afegir un petit grup de professionals autònoms i de microempreses 
unipersonals, que tot i que en general, s’han mostrat molt reticents a facilitar informació, podem afirmar que la 
seva contribució al sector audiovisual de Terrassa és molt reduïda tant en termes de xifra de negoci com 
d’ocupats.  Alguns exemples d’aquest grup d’empresa serien els següents: 
 

 LA CHURRERIA PRODUCCIONS (A DE VIDEO), CASAMADA FILMS, DEUNDO, DREAMAR... 
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Així doncs, ens trobem davant un sector de reduïda dimensió tant en termes absoluts com relatius, ja que d’una 
banda, el seu pes sobre l’economia de Terrassa seria d’un escadusser 0,13% i de l’altra, si el posem en relació 
amb la resta del sector audiovisual a Catalunya ens adonarem que el pes del sector audiovisual a Terrassa 
sobre el total de Catalunya és més aviat baix, especialment pel que fa a l’aportació d’ocupats (veure taula 15). 
 

Taula 15. El sector audiovisual a Terrassa en relació amb el sector a Catalunya (2005) 
 EMPRESES (2005) VOLUM DE NEGOCI (2005) OCUPATS (2005) 
Cine i Vídeo (921) 6 5.194.190 € 23 
% respecte a Catalunya 0,51% 0,48% 0,31% 
Ràdio i Televisió (922) 4 4.496.860 € 80 
% respecte a Catalunya 0,88% 1,06% 0,99% 
Total sector audiovisual 10 9.691.050 € 103 
% respecte total sectors Terrassa 0,13% 0,13% 0,14% 
% respecte al sector  audiovisual 
de Catalunya 0,62% 0,64% 0,66% 

Total sectors Terrassa 7.358 sd 71.415 
% respecte al sector audiovisual 
de Catalunya 1,29% sd 2,75% 
 

Qualitativament, la realitat del teixit empresarial a Terrassa no és gaire més encoratjadora. Cal destacar tan sols 
la presència d’una empresa de primera línia en el camp de l’animació catalana com és NEPTUNO, amb 18 
ocupats a dia d’avui i una xifra de negoci de 2,49 milions d’euros el 2005. Tanmateix, l’activitat d’aquesta 
empresa té un impacte molt reduït, pràcticament nul, sobre la resta d’empreses del sector audiovisual i de 
l’economia de Terrassa. Ni els seus clients ni els seus proveïdors principals són a terrassa (molts no són ni a 
Catalunya) i la majoria dels seus treballadors no viuen a terrassa. 
 

La SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA, encarregada de la gestió de la televisió i la 
ràdio municipals i un cinema de Terrassa, és l’empresa que major impacte té en termes d’ocupació i la que té un 
major impacte en el territori, ja que la immensa majoria dels seus treballadors i proveïdors (la majoria 
professionals, no empreses) són de Terrassa. Tan sols una tercera empresa (RADIO CLUB 25, SA) sobrepassa 
els dos milions d’euros de volum de negoci i té un cert impacte en generació d’ocupació (taula 16). 
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Taula 16. Nucli del sector audiovisual a Terrassa  

Empresa Segment Ocupats Volum de negoci (2006) Volum de negoci (2005) 
NEPTUNO FILMS PRODUCTION, SL Productora Animació 18  sd 2,49 M € 
RADIO CLUB 25 SA Ràdio 34 2,64 M € 2,32 M € 
SOCIETAT MUNICIPAL DE 
COMUNICACIO DE TERRASSA S.A. 

Ràdio, Televisió, 
Exhibició cinema 50 1,83 M € 2 M € 

CLUB CINEMA EGARA SL. Exhibició cinema 12 1,383 M € 1,057 M € 
VERTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS 
CULTURALS S.L. Indústries Culturals 5 1,254 M € 1,045 M € 
CROMATICA COMPANYIA DE 
COMUNICACIO S.L. 

Producció audiovisual 
i multimèdia 3 0,548 M € 0,513 M € 

SINFIN VISUAL MULTIMEDIA SL. Cine i televisió 2 0,327 M € 0,165 M € 
ESPECTACULOS EGARA SA Exhibició cinema 1 sd sd 
BIOIMATGE SL Producció Audiovisual 1 63.142 € sd 
BLANC FRAME SERVICIOS DE 
TELEVISION S.L. Cine i televisió 2 sd sd 

 
 

5.1.2.- Formació i recerca a Terrassa 
 
En les conclusions de l’apartat d’aquest estudi dedicat a l’anàlisi territorial del sector audiovisual a Catalunya 
(veure 3.6) ja s’afirmava que la comarca del Vallès Occidental és significativa en matèria de formació 
especialitzada en audiovisual. En gran part, aquest fet es deu a la presència d’importants centres de formació, 
referents a Catalunya i sovint fora de Catalunya en llurs àmbits d’actuació. 
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ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC) 
 

 L’ESCAC és la primera escola de cinema de Catalunya i es troba entre les dos primeres escoles 
d’Espanya 

 
 L’ESCAC és un centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB) que ofereix la primera carrera 
universitària especialitzada en cinematografia a Espanya: Graduat Superior de Cine i Audiovisuals, amb 
una durada de quatre anys i que s’imparteix íntegrament a TERRASSA. 

 
 L’ESCAC ofereix una sèrie de màsters i postgraus (Fotografia en HD, Documental i societat, Efectes 
digitals, Line producing, Direcció artística...), alguns dels quals s’imparteixen a BARCELONA 

 
 El 70% dels estudiants de màster i postgrau provenen de fora de Catalunya 

 
 Centre de Desenvolupament de Projectes audiovisuals 

 
 L’ESCAC té una productora vinculada (ESCÁNDALO FILMS) que atresora més de 300 premis a nivell 
nacional i internacional, entre els que destaquen els 7 premis Goya aconseguits per El Orfanato, llarg-
metratge realitzat per un equip format per un cent per cent d’alumnes i ex-alumnes ESCAC 

 
 L’Escola d’estiu de l’ESCAC es realitzarà a partir del pròxim estiu a SITGES 

 
 L’ESCAC forma tres tipus de perfils:  

 Creatius (Guió i direcció per a TV movies, sèries...) 
 Tècnics (En llum, so i imatge, molt valorats en publicitat) 
 Gestors (a un nivell de caps de producció amb la carrera i de Directors de Producció en màsters i 

postgrau) 
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 Cada any uns 70 alumnes de l’ESCAC  surten al mercat  

 Uns 20 creatius 8els costa col·locar-se a curt termini) 
 Uns 50 tècnics (es col·loquen ràpidament en cinema, publicitat...) 

 
 Cap d’ells, en cap cas, es quedarà treballant a Terrassa 

 
 L’ESCAC reclama la presència d’indústria audiovisual a terrassa, amb la idea que ha d’existir proximitat 
entre la Indústria i els centres de formació 
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CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM) - UPC 
 
 

 El CITM es dedica principalment a la docència universitària oferint dos titulacions pròpies de la UPC: 
 

 Graduat en Multimèdia 
 Graduat en Fotografia i creació digital 

 
 Professorat vinculat al CITM participa en Grups de Recerca de la UPC (Telecomunicacions, Aplicacions…) 

 
 El CITM realitza col·laboracions de recerca vinculada a projectes concrets  (Ex: Psicologia UB. Aplicació 
multimèdia pel tractament i prevenció de trastorns alimentaris on el CITM s’encarrega de l’usabilitat de 
l’aplicació) 
 

 L’empresa ALUCID (líder mundial usabilitat) té un Laboratori d’Usabilitat al CITM 
 
 
 

 Els estudiants del graduat Multimèdia es caracteritzen per un perfil multidisciplinar que es pot sintetitzar 
en l’esquema següent: 

 

Base científica

Tecnologia Disseny Empresa

Base científica

Tecnologia Disseny Empresa
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 Cada any es graduen uns 60 alumnes (60% Multimèdia, 40% Foto digital), 
 

 amb un Grau de col·locació al mercat molt elevat (la majoria tenen ofertes per treballar abans d’acabar 
els estudis 

 
 El perfil multidisciplinari i transversal dels alumnes del CITM fa que no necessàriament acabin treballant 

en empreses del sector audiovisual.  
 

 
 Medias (TV, premsa…) 
 Animació 
 Organismes, Institucions Públiques 
 Àrees de marketing I comunicació d’empreses 
 Restauració imatges antigues (museus,…)  

 

Multimèdia

Negoci Entreteniment
i Oci Formació

Publicitat
interactiva

 
 
 

 De mitjana, un o dos d’aquests graduats creen la seva pròpia empresa.  
 

 EL CITM valoraria molt positivament l’existència d’una incubadora d’empreses audiovisuals i multimèdia 
així com la presència d’un sector audiovisual i multimèdia més potent a Terrassa per facilitar convenis de 
col·laboració per a pràctiques dels alumnes i possibilitats futures d’incorporació laboral. 
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INSTITUT DEL TEATRE – CENTRE DEL VALLÈS  
 
 

 L’Institut del Teatre (IT) és un centre superior de formació, investigació i difusió de les arts escèniques 
creat l’any 1913. El conjunt de totes aquestes activitats el configuren com a una de les institucions 
escèniques amb més dinamisme i potencial d'Europa. 

 
 El CENTRE DEL VALLÈS de l’IT, amb seu a Terrassa, imparteix els estudis de l’especialitat 

d’interpretació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (opció teatre de gest i opció teatre de titelles i objectes) 
i els estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle. 

 
 L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) atorga actualment diplomes 

equivalents a un cicle formatiu superior de formació professional en les següents especialitats: 
 

 Tècniques de so 
 Luminotècnia 
 Maquinària escènica 

 
 El programa de formació inicial s’imparteix en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA – CAMPUS DE TERRASSA 

 
 
 

 Ofereix una especialització en Imatge i So en la seva Enginyeria Tècnica de Comunicacions 
 
 

 Dos grups de recerca vinculats a l’Audiovisual: 
 

 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6)  
 Grup d’Òptica Aplicada i Processament d’Imatge (GOAPI)  
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IES SANTA EULÀLIA I CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL “ANTIC IES VALLPARADÍS” 

 
 
 

 Cicles formatius de grau mitjà especialitzats en Comunicació, Imatge i So. 
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5.1.3.- Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) 
 
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa impulsen des de mitjans de 2004 el Parc Audiovisual de 
Catalunya. La voluntat d’ambdues administracions és la de posar a disposició del sector audiovisual un conjunt 
d’instal·lacions de producció plantejades des del punt de vista dels interessos públics però amb criteris de gestió 
propis de qualsevol complex d’aquestes característiques. 
 
L’objectiu final és l’impuls de la producció audiovisual al nostre país, la generació directa i indirecta d’ocupació i 
negocis, oportunitats per a joves, plataformes de projecció de talent i la innovació en el sector audiovisual, i la 
vinculació entre la universitat i l’empresa.  
 
La Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Indústries Culturals-ICIC) i l’Ajuntament de Terrassa 
(a través de la societat municipal Patrimoni Audiovisual SL) van constituir el juny de 2006 l’empresa Parc 
Audiovisual de Catalunya S.L., que és la societat gestora d’aquest gran complex audiovisual. El capital de la 
societat s’estructura de la següent manera: Ajuntament (80%) i Generalitat (20%). 
 
La Generalitat inclou la seva participació dintre del Parc Audiovisual de Catalunya en el marc de la seva 
estratègia audiovisual i cultural a nivell nacional, coordinant-la amb una altra plataforma pública de producció 
com és la de Barcelona@22. L’Ajuntament de Terrassa manté un conveni de cooperació estratègica amb 
l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat gestora de Barcelona 22@. 
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Per la seva banda, l’Ajuntament de Terrassa situa aquesta iniciativa dins el projecte “Terrassa Ciutat 
Audiovisual”, que s’estructura a nivell local en 4 grans eixos estratègics, aprovats per unanimitat pel Ple 
Municipal: 

 Centralitzar una indústria, serveis i activitats productives del sector audiovisual 
 Ofertar un ampli ventall de possibilitats en l’àmbit de formació teòrica i pràctica del sector 
 Acollir festivals, fires i mercats... 
 Proporcionar una oferta lúdica, recreativa i divulgativa per al gran públic. 

 

Per a detalls d’Equipaments i instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya veure apartat 2.3.1 d’aquest 
informe 
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5.1.4.- Actors susceptibles de generar SINÊRGIES amb el sector Audiovisual a Terrassa 

 
LEITAT – CENTRE TECNOLÒGIC DE LES TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ 
 
El LEITAT és un Centre Tecnològic fundat el 1906 a Terrassa que té com a objectiu la prestació de serveis a les 
empreses del sector industrial, afegint valor tecnològic tant als productes com als processos. Centrats en les 
tasques d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (R+D+i), els serveis del LEITAT tenen una clara orientació 
i vocació d’adaptació i evolució davant dels constants canvis del mercat. La nova seu del LEITAT es situarà 
molt a prop del Parc Audiovisual de Catalunya 
 
Col·labora habitualment amb institucions públiques, organismes estatals, universitats i altres centres tecnològics 
per donar respostes més eficients a les demandes dels seus clients. Forma part de la xarxa de Centres 
Tecnològics del CIDEM i del FEDIT i té un ambiciós pla d’expansió per doblar en els propers dos anys de 100 
investigadors actuals. A la matriu següent pot observar-se en què consisteix la metodologia de treball que 
segueix el LEITAT 
 

 Tèxtil Automòbil Energia Marítim/nàutic Metall-mecánic 
Materials avançats     
Nanotecnologia      
Biotecnologia      
Energies renovables      
Tractament de superfícies     
Tecnologies tèxtils      
Smart i prototipage      
Desenvolupament industrial        
Resistència materials / usabilitat     
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Moltes de les tecnologies que desenvolupa són aplicables en diferents sectors. Això fa que la seva investigació 
no es centri en àmbits sectorials sinó que proposi una estratègia en la qual la innovació és origen i resultat a la 
vegada de la seva activitat 
 
 
UNIDESA – GRUP CIRSA 
 
Universal de Desarrollos Electrónicos, SA (UNIDESA), és l’empresa integrant del grup CIRSA dedicada al 
desenvolupament i producció de nous productes relacionats amb els joc d’entreteniment. Amb una facturació de 
93 milions d’euros (2006) i una plantilla de prop de 400 treballadors la seva aportació a l’economia de Terrassa 
és més que notable. Encara més si tenim en compte que la seva plantilla es reparteix a un 50% a investigadors 
que fan r+d+i i tècnics muntadors del producte final, és a dir, tota la fase de producció intermèdia és 
subcontractada gairebé en la seva totalitat a empreses del sector metall-mecànic de Terrassa i la seva àrea 
d’influència, creant dinàmiques de clúster molt importants. 
 
Dins de la seva activitat de recerca, el futur més immediat dels jocs recreatius passa per l’audiovisual 
aplicat al joc, especialment el segment de l’animació. 
 
 
ECONOMIES URBANES 
 
Terrassa té una important varietat de sectors entre els que hi pot haver auxiliars del sector audiovisual: 
advocats, bancs, càtering, fustes, sastres, informàtics, etc. Aquest tipus d’economies són molt majors en una 
ciutat de 200.000 habitants, propera a Barcelona i aprofitant el dinamisme industrial i comercial del Vallès 
Occidental, en comparació d’altres localitzacions com Lleida, Granollers, Mataró o Reus (amb projectes en el 
sector audiovisual). No obstant això, òbviament aquestes economies són menors que en una ciutat com 
Barcelona.  
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UPC– CAMPUS DE TERRASSA 
 
El Campus de la UPC de Terrassa concentra més de 5.000 estudiants i fins a 37 Grups de Recerca, dos dels 
quals relacionats directament amb l’Audiovisual i ja esmentats amb anterioritat. 
 
El Consorci de la zona Franca invertirà properament 16 milions d’euros en la construcció del Nexus III, un 
edifici que dinamitzarà extraordinàriament la transferència de tecnologia, especialment en el sector aeronàutic, i 
que serà emblemàtic en el creixement del pol tecnològic del campus. 
 
 
 
ESCOLA DE NEGOCIS DE CAIXA TERRASA 
 
EUNCET és un centre universitari pertanyent a l'Obra Social i Cultural de CaixaTerrassa, adscrit a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i ubicat a la zona nord de Terrassa, a proximitat del Parc Audiovisual de 
Catalunya. 
 
L’EUNCET ofereix un Grau en Ciències Empresarials i un Grau d'Informàtica de Gestió en el que es fa un 
especial èmfasi en l’aprenentatge de les noves tecnologies i la seva aplicació a les noves organitzacions, 
conjuntament amb una àmplia oferta de programes de perfeccionament directiu tant de management general 
com d’àrees funcionals i activitats formatives monogràfiques sobre temes d’actualització tècnica i directiva en 
temes rellevants. 
 
Conjuntament amb la Fundació Politècnica de Catalunya ofereix també un Màster Professional en Administració 
i Direcció d'Empreses i el Màster Professional en Direcció Internacional de l'Empresa. 
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TAULA 17. QUADRE RESUM 

 
PRINCIPALS ACTIUS AUDIOVISUALS DE TERRASSA 

 

INDÚSTRIA FORMACIÓ INSTITUCIONS ALTRES ACTIUS SINÈRGICS 

NEPTUNO ESCAC CIRSA-UNIDESA 

SOCIETAT MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓ DE TERRASSA CITM - UPC LEITAT 

UPC – NEXUS III 
INSTITUT DEL TEATRE 

CLUB RÀDIO 25 
 

CICLES FORMATIUS 
GRAU MITJA – 
COMUNICACIÓ, 

IMATGE I SO 
 

PARC AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA 

EUNCET 
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5.2.- DINÀMICA COMPETITIVA TERRITORIAL 
 

5.2.1.- Factors clau d’èxit territorial per al sector: Diamant nacional de Porter 
 
El  “Diamant de la Competitivitat” de Porter (figura 14) és un bon model per a analitzar les condicions que un 
territori determinat ofereix en termes dels factors productius necessaris per al desenvolupament d’una indústria 
o un sector concret, en aquest cas el sector audiovisual a Terrassa són els següents: 
 
 

 Una demanda local petita i poc sofisticada no estimula l’èxit competitiu. 
 

 La proximitat espacial de proveïdors de base local i les indústries relacionades no promou l’intercanvi 
d’informació i d’ economies externes. 

 
 La massa crítica és escassa i la competitivitat de moltes empreses és baixa; la majoria de les empreses 
han de millorar encara en molts camps importants per a estar en condicions òptimes d’afrontar els reptes 
del futur i de la globalització.  

 
  Les parts del diamant no es reforcen mútuament. 
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Figura 14. Condicions dels factors competitius. El sector audiovisual de Terrassa 
 

Estructura, estratègia i rivalitat

Condicions dels factors Condicions de la demanda

Ind. relacionades y de suport

• Petites empreses i microempreses amb poca 
capacitat financera i de management

• Baixa densitat d’empreses (13)

• Una única empresa amb una estratègia de 
creixement i internacionalització (NEPTUNO)

• Mancança de grans agents que actuin com a 
tractors o imans

• Existència de infraestructura 
(PAC)

• Poca oferta de capital financer

• Professionals reconeguts al 
sector

• Disponibilitat de creativitat

• Dèbil rol del client públic com a sofisticador
de la demanda

• Les productores audiovisuals més
importants importantes es troben
localitzades a l’àrea de Barcelona

• Baja proporció de compres a Terrassa

• Problemes de transport

• Poca presència d’empreses proveïdores
a l’àrea

• Important presencia de  centres de 
formació especialitzats (ESCAC, IT, 
CITM-UPC)

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de Porter, M. (1991): L'avantatge competitiu de les nacions, Ed. Vergara, Buenos Aires. 

Govern de 
Catalunya: 

Audiovisual és un 
sector estratègic. 
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5.2.2.- Factors de competitivitat de base territorial 
 
De l’esquema anterior, el que té més arrelament territorial són les condicions dels factors. 
 
D’altra banda, es pot estudiar la presència d’economies externes a les empreses i internes al territori: 
 

 Economies d’aglomeració (especialització sectorial en un territori petit): 
• Àrea: Centres de recerca i formació superior: UPC, CITM, ESCAC... 
• Àrea: presència d’aeroports (Barcelona i Sabadell) 
• Àrea: els factors mòbils (capital humà i financer) tendeixen a ser atrets per aquelles localitzacions on 

poden assolir la major productivitat i obtenir els majors retorns (Barcelona) 
 
 

 La dinàmica de clúster d’aquest sector en aquesta zona geogràfica és limitada 
• Escassa massa crítica d’empreses, poc intercanvi d’informació, baixa cooperació. 

 
 

 Economies d’urbanització (diversitat concentrada a nivell urbà): 
• Per a empreses petites poden existir limitacions en infraestructures de transport a l’hora de 

relacionar-se amb clients i proveïdors 
 
 

 Economies de xarxa (capacitat de treballar en xarxa amb altres ciutats): 
• Barcelona, Lleida? Per ara no existeixen 
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5.2.3.- Factors de creació d’empreses en el sector 
 
Els principals factors que podrien impulsar la creació d’empreses en el sector són: 
 
 

 Existència d’una empresa tractora potent que externalitzi o s’aprovisioni de productes especialitzats amb 
empreses de l’entorn. 

 
 

 Projectes de desenvolupament concrets, liderats per entitats públiques, semipúbliques (un Centre de 
Recerca, una Universitat) o mixtes (capital públic i privat) per crear alguna tecnologia o producte concret. 

 
 

 Spin-off de Centres de Recerca i d’universitats. 
 

 
 
VALORACIÓ: A Terrassa no existeix actualment una empresa tractora que pugui externalitzar les seves 
activitats i actuar com imant per a l’atracció d’un conjunt de noves empreses auxiliars.  
 
Tampoc existeixen en el sector audiovisual ni un projecte destinat a la creació d’una tecnologia o 
producte concret, ni una eina que permeti respondre a les necessitats de les noves spin-off ni que 
serveixi d’atracció per al talent que sorgeix dels centres de formació del municipi.  
 
Però si podrien existir spin-off a partir dels centres de formació existents (ESCAC, UPC...).  
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5.2.4.- Factors d’atracció d’indústries al territori 
 
Els principals factors que podrien atraure empreses a Terrassa són: 
 

 Ajuts públics i incentius fiscals: ajuts a la inversió, la compra de sòl industrial, rebaixes temporals en 
impostos sobre els beneficis o en SS per contractes realitzats... L’acció “comercial” d’atraure inversions 
foranes es pot fer i és eficaç. 

 
 Compensació a un client públic: quan una regió adquireix determinats béns del sector o impulsa el 
desenvolupament d’una tecnologia, pot exigir la producció, en part, del mateix en la pròpia regió. 

 
 Presència d’un client integrador important en el territori. 

 
 Existència de proveïdors i d’indústria auxiliar i afins tècnicament capaç. 

 
 Existència de capital humà preparat i abundant. Es tracta d’un sector intensiu en mà d’obra qualificada. 

 
 Existència d’aeroports, infraestructures de telecomunicacions i altres infraestructures bàsiques de 
competitivitat. 

 
 Qualitat de vida de l’entorn (marca “Terrassa”). 

 
 

VALORACIÓ: Terrassa no està jugant les primeres cartes (ni incentius públics ni presència d’un client 
integrador), ni compte amb infraestructures adequades, la Marca Terrassa no és molt atractiva per 
executius i professionals forans; però sí compta amb capital humà preparat (UPC-CITM, ESCAC). 
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5.3.- DAFO DEL SECTOR A TERRASSA 
 
Amb l’objecte de presentar una possible estratègia general el sector audiovisual de Terrassa, utilitzem com 
inputs les conclusions obtingudes en l’anàlisi de l’entorn que van ser presentades prèviament i que podem 
resumir en la següent Anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO): 
 
 

PUNTS FORTS: 
 

 El Parc Audiovisual de Catalunya és un projecte concret que compta amb una important infraestructura; 
 

 Costos més baixos respecte de Barcelona; 
 

 Existència d’un eix acadèmic amb prestigi (ESCAC, CITM-UPC), proveïdor d’ensenyament superior de 
qualitat i capaç de generar transferència i sinergies importants amb el món empresarial; 

 
 Presència de professionals i creatius amb experiència i coneixement; 

 
 Sector teatral potent a Terrassa; 

 
 Hi ha un fort suport institucional ja que el sector és considerat com estratègic; 

 
 Capacitat per a provocar efectes vessament i aconseguir sinergies amb altres sectors de l’economia; 

 
 Diversitat econòmica de Terrassa que pot actuar com a parc de proveïdors al sector. 
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PUNTS FEBLES: 
 

 Altres projectes del sector, especialment els de Barcelona treuren importància al potencial de Terrassa; 
 

 Debilitat en la infraestructura de comunicació entre el centre urbà de Terrassa i el PAC i entre Terrassa i 
Barcelona; 

 

 Per diversos motius, el projecte del PAC ha perdut cert crèdit entre les empreses del sector; 
 

 Mercat local controlat per empreses de Barcelona, mercat espanyol controlat per empreses de Barcelona i 
Madrid, mercat global controlat per empreses d'EUA; 

 

 Competència en costos de països asiàtics i d'Europa de l'Est; 
 

 Poques empreses grans (que puguin fer de tractores) i empreses petites amb escassa participació de 
mercat; 

 

 Poca integració empresarial i poca cooperació; 
 

 Baixa internacionalització de les empreses; 
 

 Capacitat financera reduïda per a dur endavant les fortes inversions necessàries (elevat risc dels 
projectes); 

 

 Clients forts amb elevat poder de negociació; 
 

 Bona formació tècnica de les empreses, però deficient formació empresarial; 
 

 Els creatius amb talent solen emigrar cap a àrees geogràfica amb un major potencial; 
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 Continguts dissenyats i pensats per al mercat local (petit); 
 
 

 Elevada eventualitat en l’ocupació; 
 

 Inexistència a Catalunya i molt menys a Terrassa de cadenes de televisió amb cobertura a nivell espanyol; 
 

 La TV Catalana es basa, principalment, en desenvolupaments propis i és a Sant Just (Barcelona); 
 

 Nivells de rendibilitat del sector en descens (elevat ràtio cost/rendibilitat). 
 
 
 
 
 

OPORTUNITATS: 
 
 
 

 Increment dels canals de distribució (TDT, mòbils, jocs...) i accés a nous mercats; 
 

 Especialització productiva i major segmentació; 
 

 Interactivitat i personalització dels productes audiovisuals; 
 

 Continguts audiovisuals dissenyats per a ser utilitzats en diferents formats; 
 

 Reducció de barreres a l’entrada i els costos com a conseqüència de la digitalització; 
 

 Increment de la demanda mundial de productes audiovisuals, especialment els vinculats amb el 
desenvolupament de la banda ampla; 

 

 Expansió de les demandes d’oci, art i cultura principalment entre consumidors amb creixent exigència; 
 

 Subcontractació; 
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 Desenvolupament de les xarxes de transport (FGC, Ronda del Vallès) que millorarà la comunicació amb 
Terrassa (però encara falten 3 o 4 anys); 

 

 
 

 Col·laboració universitat - empresa i recerca de sinergies (UPC – CITM – ESCAC - Institut del Teatre); 
 

 Recerca especialitzada 
 
 

AMENACES: 
 
 

 Increment de l’oferta de continguts provinents de l’estranger; 
 

 Reducció del nombre de Pimes per la concentració del sector (integració vertical i horizontal); 
 

 Diferents clústers audiovisuals existents a Europa, Catalunya i diferents CCAA; 
 

 Concentració de la distribució (economies d’escala); 
 

 Desavantatges competitius enfront d’altres països de la UE com França, Alemanya, etc.; 
 

 Obsolescència dels equips, amb cicles de vida del producte cada vegada més curts; 
 

 Volatilitat del sector; 
 

 Polítiques proteccionistes externes; 
 

 Increment de la pirateria. 
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5.4.- ANÀLISI D’IMPACTE ECONÒMIC 
 
L’objectiu del present apartat és estimar l’impacte que pot tenir el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC a partir 
d’ara) sobre el sector Audiovisual de Terrassa així com per a la resta de sectors econòmics del municipi. 
 
Per assolir aquest objectiu primer de tot estimarem l’evolució futura del sector Audiovisual sense considerar la 
influència del PAC sobre el sector. Seguidament, introduirem la figura del Parc com a element dinamitzador del 
desenvolupament del sector audiovisual a Terrassa. Considerarem els següents escenaris: 
 

 El PAC com a servei d’incubadora d’empreses, parc per a empreses ja creades i spin off  

 El PAC com a seu d’una empresa TRACTORA amb capacitat per atraure empreses proveïdores i auxiliars 
 Combinació dels dos escenaris anteriors 

 
 
Per a realitzar aquesta anàlisi utilitzarem un model d’impacte econòmic desenvolupat per l’equip de Consultoria 
de Horwath conjuntament amb investigadors del Departament d’Economia de l’Empresa de l’UAB. El model 
permet estimar l’impacte en termes de volum de negoci i d’ocupació tenint en compte d’una banda l’efecte 
clúster o concentració geogràfica d’empreses i, de l’altra, els efectes d’iniciatives públiques de dinamització 
sectorial o empresarial. 
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5.4.1.- Evolució estimada del sector audiovisual a Terrassa 
 

Figura 15. EVOLUCIÓ ESTIMADA DEL SECTOR EN SOLITARI 
Generació Econòmica Ocupació Mitjana (nous ocupats generats per l’efecte PAC cada any) 

11:36    mar, 15 de abr de 2008
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Nombre de Empreses 
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 Sector poc dinàmic, 
 La facturació del sector creix un 13 % en cinc 
anys, 

 Creació neta d’ocupació directa baixa (15 
assalariats en cinc anys), 

 El creixement net en el nombre d’empreses és 
feble (màxim 2 empreses). 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del model de simulació utilitzant el software STELLA  
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5.4.2.- Anàlisi de l’efecte Parc Audiovisual de Catalunya sobre el sector audiovisual de 
Terrassa i sobre la resta de sectors del municipi 

Figura 16. EFECTE PAC (PARC  AUDIOVISUAL DE CATALUNYA) 
Generació Econòmica Ocupació Mitjana (nous ocupats generats per l’efecte PAC cada any) 

18:10    jue, 17 de abr de 2008
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Nombre de Empreses 
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 Es podria arribar a un nombre d’unes 25 petites 
empreses en 5 anys (incubadora, atracció 
empreses ja creades, spin off) 

 S’aporta un 25% de la facturació del sector el 
cinquè any (2,89 M €), 

 Creació neta d’ocupació significativa (98 
assalariats en cinc anys). 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del model de simulació utilitzant el software STELLA  
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Figura 17. EFECTE TRACTORA 

Generació Econòmica Ocupació Mitjana (nous ocupats generats per l’efecte clúster cada any) 

10:51    v ie, 18 de abr de 2008
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 El perfil de la TRACTORA és de 10,5 M € de 
facturació i 65 ocupats a l’any 0, 

 Es podria atraure a un nombre d’unes 15 petites 
empreses en 5 anys (proveïdors, auxiliars, afins...) 

 Elevat impacte en termes tant de facturació com 
d’ocupació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del model de simulació utilitzant el software STELLA  
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Efectes directes 

 

 
 
 

12,76% 12,81 M€ 11,36 M€ Facturació 

10,56% 157 142 Ocupats 

7,69% 14 13 Empreses 

Variació % t0+5 t0  

555% 2,89 M€ 0,44 M€ Facturació 

717% 98 (23+75) 12 Ocupats 

500% 25 4 Empreses 

Variació % t1+4 t1  
Evolució del sector en solitari PAC 

81,90% 15,30 M€+ 3,80 M€ = 19,1010,50 M€ Facturació 

138,46% 85+70 = 155 65 Ocupats 

1500 % 1+15 = 16 1 (tractora) Empreses 

Variació % t0+5 t0  

Tractora 



 
5.- El sector audiovisial a Terrassa 

 102 

 
Efecte Total 
 
Tanmateix, l’efecte del PAC, TRACTORA o PAC + TRACTORA no s’esgota en els efectes directes sobre el 
volum d’activitat i el nombre d’ocupats dins el sector audiovisual, sinó que cal afegir-li tot una sèrie d’efectes 
indirectes conseqüència d’una successió d’impactes en els diferents sectors de l’economia que generen un 
“efecte multiplicador” sobre el conjunt del sistema econòmic. 
 
 

 Multiplicador de la producció11 = 1,44 
 

 Multiplicador de l’ocupació = 18.03 x milió d’euros 
 

 
Taula 18. Efectes totals EFECTES 

DIRECTES 
EFECTES 

INDIRECTES 
EFECTES 
TOTALS 

VARIACIONS 
PERCENTUALS 

 Volum 
de negoci Ocupats Volum 

de negoci Ocupats Volum 
de negoci Ocupats Volum 

de negoci Ocupats 

SECTOR A DIA D’AVUI (t=0) 11,36 142 4,99 90 16,35 231 - - 

SECTOR EN SOLITARI (t=5) 12,81 157 5,63 102 18,44 259 12,78% 12,12% 
SECTOR + PAC (t=5) 15,70 255 6,90 124 22,60 379 38,22% 64,06% 

SECTOR + TRACTORA (t=5) 31,91 312 14,04 253 45,95 565 181,03% 144,58% 
SECTOR + PAC + TRACTORA (t=5) 34,80 410 15,31 276 50,11 686 206,48% 196,96% 

 
 

                                                 
11 Ambdós multiplicadors s’han obtingut de les TIOC 2001 de l’IDESCAT i corresponen al subgrup Activitats audiovisuals, agències de notícies i altres 
activitats artístiques 
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Loca lització dels efectes indirectes 
 
La baixa dinàmica de clúster detectada i la poca integració al territori de Terrassa d’empreses com ara Neptuno 
ens fan pensar que del total d’efectes indirectes com a molt un 25-30% poden localitzar-se a Terrassa o la seva 
àrea d’influència. 
 
Desenvolupar dinàmiques de clúster mitjançant la concentració d’empreses audiovisuals al Parc Audiovisual de 
Catalunya (incubadora, spin-off, tractora, centre d’empreses) hauria de permetre incrementar la proporció dels 
efectes indirectes localitzats a Terrassa i la seva àrea d’influència fins a nivells del 60/70%. 
 
 
Distribució dels efectes indirectes per sectors d’activitat 
 
Segons les Taules Input Output de Catalunya (TIOC 2001) elaborades per l’IDESCAT, els sectors d’activitat que 
absorbeixen en major mesura els efectes indirectes generats pel sector audiovisual són: 

 
 els serveis de publicitat,  
 serveis immobiliaris,  
 serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria,  
 serveis de telecomunicacions,  
 serveis jurídics, comptabilitat i assessorament 
 serveis de mediació financera 
 serveis de lloguer 
 serveis d’impressió i de reproducció de materials enregistrats 
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Figura 18. Activitats audiovisuals, agències de notícies i altres activitats artístiques Repartiment efectes 
indirectes totals per sector d’activitat.  TIOC 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a patir de les taules INPUT OUTPUT de l’IDESCAT (TIOC 2001) 
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5.4.3.- Conclusions de l’anàlisi d’impacte econòmic 
 

 El poc dinamisme del sector audiovisual a terrassa en els darrers anys fa preveure una modesta evolució 
en solitari (sense suport de polítiques públiques) en els propers cinc anys, amb creixements molt reduïts 
del nombre d’empreses, d’ocupats i del volum de negoci 

 
 Amb la figura del PAC com element dinamitzador del sector es podrien arribar a incrementar en 25 
empreses el teixit empresarial audiovisual de Terrassa, aportant aquestes empreses fins el 25% de la 
facturació del sector (2,89 M€) i una creació neta d’ocupació directa de 98 assalariats 

 
 Captar una empresa tractora al PAC hauria de permetre atraure, en un període de cinc anys, una 
quinzena d’empreses proveïdores, auxiliars i/o afins, generant un elevat impacte tant en termes de volum 
de negoci com d’ocupació creada (19 M € i 155 ocupats) 

 
 El major impacte sobre el sector audiovisual s’aconsegueix lògicament amb la combinació dels dos 
escenaris anteriors (PAC + TRACTORA), aconseguint triplicar el volum de negoci i el nombre d’ocupats 
actuals (directes i indirectes) en un període de cinc anys. 

 
 Desenvolupar dinàmiques de clúster mitjançant la concentració d’empreses audiovisuals al Parc 
Audiovisual de Catalunya hauria de permetre incrementar la proporció dels efectes indirectes localitzats a 
Terrassa i la seva àrea d’influència fins a nivells del 60-70 %. 

 
 



 
5.- El sector audiovisial a Terrassa 

 106 

5.5.- CONCLUSIONS 
 
 

 El sector audiovisual de Terrassa és extremadament reduït i NO presenta dinàmiques de clúster 
 

 Falta de massa crítica (11 M € de volum de negoci, una quinzena d’empreses actives i uns 
150/200 ocupats i professionals a tot estirar 

 Empreses de molt reduïda dimensió (professionals i microempreses unipersonals) 
 El sector audiovisual de Terrassa està caracteritzat per una demanda local petita i poc 
sofisticada que no estimula l’èxit competitiu  

 La poca activitat audiovisual existent sembla estructurar-se al voltant de la societat municipal 
de comunicació de Terrassa (Ràdio i Televisió Locals) 

 L’empresa principal (NEPTUNO) no exerceix d’empresa tractora al territori i el seu impacte en 
el territori és molt reduït 

 L’atractivitat de Terrassa per a les empreses del sector és baixa 
 

 La principal fortalesa és l’existència d’un eix acadèmic especialitzat de prestigi (ESCAC, CITM-UPC) que 
reclama però una major presència d’indústria audiovisual al territori (ESCAC) i de serveis d’incubadora 
d’empreses per a emprenedors (CITM-UPC) 

 
 El poc dinamisme del sector audiovisual a terrassa en els darrers anys fa preveure una modesta evolució 
en solitari (sense suport de polítiques públiques) en els propers cinc anys, amb creixements molt reduïts 
del nombre d’empreses, d’ocupats i del volum de negoci 
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 El major impacte sobre el sector audiovisual s’aconsegueix lògicament amb la combinació dels dos 
escenaris anteriors (PAC + TRACTORA), aconseguint triplicar el volum de negoci i el nombre d’ocupats 
actuals (directes i indirectes) en un període de cinc anys. 

 
 Desenvolupar dinàmiques de clúster mitjançant la concentració d’empreses audiovisuals al Parc 
Audiovisual de Catalunya (incubadora, spin-off, tractora, centre d’empreses) hauria de permetre 
incrementar la proporció dels efectes indirectes localitzats a Terrassa i la seva àrea d’influència fins a 
nivells del 60/70%. 

 
 Finalment, per a concloure quedaria respondre una de les preguntes amb la qual s’obria aquest capítol: 
Val la pena potenciar el sector audiovisual a Terrassa? A partir del punts anteriors, sembla que la resposta 
és SÍ, encara que aquesta resposta està condicionada a la possibilitat real de portar al municipi una 
empresa tractora o de desenvolupar un PAC atractiu (o ambdues opcions a l’hora) on es generin forts 
dinàmiques i sinergies de clúster. 

 
 Terrassa compta amb una sèrie d’actius no pròpiament del sector Audiovisual però que poden contribuir al 
seu desenvolupament i enfortiment mitjançant l’establiment de sinèrgies: 

 
 Nova seu del LEITAT a proximitat del PAC 
 Escola Universitària de Caixa Terrassa a proximitat del PAC 
 Unidesa (CIRSA): l’Animació aplicada als joc recreatius 
 UPC- Campus de Terrassa i pròxima construcció Nexus III 
 Economies urbanes 
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6.- CONCLUSIONS FINALS I ALTERNATIVES I PROPOSTES 
ESTRATÈGIQUES 
6.1.- CONCLUSIONS FINALS 
 

1) La irrupció de les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) han modificat substancialment els 
processos que configuren la cadena de valor del sector, fins al punt de configurar un nou sector 
audiovisual caracteritzat per una alt grau de transversalitat, un alt potencial de creixement i la seva 
capacitat innovadora, fruit de la combinació de tecnologia i creativitat. 

 
2) Predomini de les més petites empreses o microempreses (un 70% tenen un màxim de 2 empleats), 

especialment en les activitats de cinema i vídeo convivint amb un grup reduït d’empreses de gran 
dimensió, dedicades fonamentalment a les activitats de televisió 

 
3) Existeix una important grau de concentració del volum total de negoci en unes poques empreses, 

especialment en les activitats de ràdio i televisió (Índex de Gini del 70%). La tendència a la concentració 
empresarial sembla estar plenament vigent al sector (Mediapro, Lavinia) 

 
4) Les activitats vinculades de ràdio i televisió tenen un impacte directe sobre l’ocupació, mentre que les 

activitats de cinema i vídeo tenen un major potencial per a generar “efectes vessament” sobre la resta de 
l’economia, amb efectes més indirectes sobre l’ocupació. 
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5) Per a aquelles regions on sigui poc viable competir via preus i sobretot per a les noves petites 
empreses, els factors que haurien de ser la base dels avantatges competitius són:  

 
 Originalitat; 

 Creativitat; 

 Qualitat  

 Formació. 

 
6) El sector audiovisual a Catalunya sembla estar clústeritzant-se a l’àrea de Barcelona i Baix Llobregat 

Sud, on l’Avinguda Diagonal seria l’eix vertebrador del mateix, unint els que seràn els dos grans pols 
d’activitat del sector: els municipis del Baix Llobregat Sud i el Parc Barcelona Media (22@) 

 
7) El Centre d’Investigació Barcelona Media (CIBM) s’està convertint en un centre de referència europea a 

nivell tecnològic. Tanmateix, la recerca en l’altre pilar del sector audiovisual, la creativitat, roman 
inexplorada. 

 
8) Terrassa NO aglutina cap clúster ni té pes específic en el context audiovisual català pel que fa a la 

Indústria. 
 
9) El sector audiovisual de Terrassa és extremadament reduït i NO presenta dinàmiques de clúster 

 
10) Tan sols en el capítol de la Formació Terrassa i el Vallès Occidental  són significatius a nivell de 

Catalunya 
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11) La principal fortalesa de terrassa és l’existència d’un eix acadèmic especialitzat de prestigi (ESCAC, 

CITM-UPC) que reclama però una major presència d’indústria audiovisual al territori (ESCAC) i de 
serveis d’incubadora d’empreses per a emprenedors (CITM-UPC) 

 
12) El poc dinamisme del sector audiovisual a terrassa en els darrers anys fa preveure una modesta 

evolució en solitari (sense suport de polítiques públiques) en els propers cinc anys, amb creixements 
molt reduïts del nombre d’empreses, d’ocupats i del volum de negoci 

 
13) El major impacte sobre el sector audiovisual s’aconsegueix lògicament amb la combinació dels dos 

escenaris anteriors (PAC + TRACTORA), aconseguint triplicar el volum de negoci i el nombre d’ocupats 
actuals (directes i indirectes) en un període de cinc anys. 

 
14) Desenvolupar dinàmiques de clúster mitjançant la concentració d’empreses audiovisuals al Parc 

Audiovisual de Catalunya (incubadora, spin-off, tractora, centre d’empreses) hauria de permetre 
incrementar la proporció dels efectes indirectes localitzats a Terrassa i la seva àrea d’influència fins a 
nivells del 60/70%. 

 
15) Terrassa compta amb una sèrie d’actius no pròpiament del sector Audiovisual però que poden contribuir 

al seu desenvolupament i enfortiment mitjançant l’establiment de sinèrgies: 
 

 Nova seu del LEITAT a proximitat del PAC 
 Escola Universitària de Caixa Terrassa a proximitat del PAC 
 Unidesa (CIRSA): l’Animació aplicada als joc recreatius 
 UPC- Campus de Terrassa i pròxima construcció Nexus III 
 Economies urbanes 
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16) Val la pena potenciar el sector audiovisual a Terrassa? A partir del punts anteriors, sembla que la 

resposta és SÍ, encara que aquesta resposta està condicionada a la possibilitat real de portar al 
municipi una empresa tractora o de desenvolupar un PAC atractiu (o ambdues opcions a l’hora) on es 
generin forts dinàmiques i sinergies de clúster. 
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Davant l’escenari de conclusions descrit, les estratègies que es poden derivar com les més adequades per al 
sector audiovisual de Terrassa són aquelles que permetin: 
 

 Basar-se en els punts forts del sector i el seu entorn;  
 

 Superar o corregir els punts febles del sector i el seu entorn; 
 

 Aprofitar les oportunitats detectades; 
 

 Contrarestar les amenaces oposades. 
 
No seria convenient per a les empreses del sector audiovisual de Terrassa enfocar-se únicament en aquelles 
activitats audiovisuals on els costos i els incentius impositius siguin el factor determinant, ja que aquest tipus 
d’activitats podrien emigrar a diferents països on es poden beneficiar del tipus de canvi, el sistema impositiu 
favorable, i la mà d’obra barata. 
 
Per altra banda, atès que el Parc Barcelona Media és un projecte molt potent enfocat a la investigació, la 
tecnologia i la innovació del sector audiovisual, tampoc seria viable per al sector audiovisual de Terrassa intentar 
competir d’igual a igual amb aquest gran projecte. El més adequat seria buscar complementarietats amb aquest 
projecte i intentar generar sinergies. 
 
Per tant, a mig termini, el sector audiovisual a Terrassa hauria de plantejar-se un canvi estratègic basat 
en uns avantatges competitius creats a partir de l’explotació dels seus actius crítics: la creativitat, el 
talent i l’excel·lència en la formació. L’assoliment d’una nova posició amb un alt component de 
creativitat i formació permetrà a les empreses enfrontar els reptes de la globalització. 
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Així, no només podran incrementar el volum de negoci i la rendibilitat, sinó també millorar l’escala de les seves 
empreses i arribar a unes taxes més elevades d’internacionalització. D’aquesta manera, es crearà un “cercle 
virtuós” on la conjugació de creativitat, talent i formació dugui al reconeixement i l’excel·lència interior, creant 
una marca pròpia i incrementant, al mateix temps, el potencial d’internacionalització. Així mateix, al competir 
internacionalment, les empreses estaran obligades a crear una dinàmica de millora contínua per a ser 
competitives a nivell global. 
 

D’aquesta forma, les empreses del sector seran capaces de respondre als reptes de la globalització i el canvi 
tecnològic, d’una forma més àgil, flexible i ràpida: 

 
 Posicionar-se en el mercat amb productes que permeti la diferenciació a partir de l’originalitat, la 
creativitat, el talent i la qualitat;  

 
 Millorar el seu entorn en termes d’investigació, formació i proveïdors; 

 
 Establir diferents acords de col·laboració que els permetin:  

 
 Assolir una major escala i accedir al finançament,  

 
 Iniciar un procés gradual d’internacionalització,  

 
 Respondre als requeriments imposats per les noves tendències de compra dels clients (noves 
plataformes i nous canals de distribució…),  

 
 Enfrontar la forta competència del mercat, caracteritzat per una forta concentració i capacitat 
financera,  

 
 Anticipar-se als canvis de les tendències. 
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Les estratègies haurien d’estar pensades i dissenyades, clarament, per a generar una major capacitat per a 
afrontar els nous reptes del sector. En aquest sentit, aquestes estratègies haurien d’estar orientades cap a 
l’assoliment de:  
 

 Dissenyar i implementar els mecanismes necessaris per a atreure empreses que permetin dotar a la regió 
d’una massa crítica indispensable per a la generació de sinergies i dinàmiques de clúster; 

 
 Proveir de la infraestructura i els mitjans de comunicació indispensables per al funcionament del sector; 

 
 Implementar polítiques per a atreure el talent creatiu o retenir aquell format en el municipi; 

 
 Fomentar clústers entre l’audiovisual i les TIC (3D, videojocs, mòbils, Internet); 

 
 Impulsar productes multi format amb base digital amb potencial d’excedir els límits del mercat català; 

 
 Buscar la segmentació i especialització que permeti diferenciar-se d’altres projectes audiovisuals existents; 

 
 Fomentar les economies externes i la generació de sinergies en el sector. Una estructura formal com el 
PAC per a promoure la productivitat i la competitivitat global pot ser un pas important per al futur de les 
empreses del sector audiovisual. 

 
 Promoure la cooperació ad-hoc permetria a les petites i mitjanes empreses arribar a una escala de 
dimensió molt major de la qual tenen individualment, permetent-los implementar, en el mitjà termini, 
algunes de les estratègies bàsiques, com la innovació i la internacionalització, sense perjudicar la 
independència d’aquestes empreses;  

 
 Estimular la col·laboració centres de formació - empresa per a generar i aprofitar les sinergies. 
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6.2.- ALTERNATIVES ESTRATÈGIQUES 
 
 
A partir de les conclusions exposades en l’apartat anterior proposem 4 ALTERNATIVES ESTRATÈGIQUES que 
NO s’han de considerar com NECESSESSÂRIAMENT EXCLOENTS, però que en tot cas presenten diferents 
implicacions en termes de costos, de possibilitats reals de dur-se a terme i d’efectes sobre el sector audiovisual i 
la resta de l’economia de Terrassa. 
 
Aquestes 4 ALTERNATIVES ESTRATÈGIQUES són: 
 
 
 

TERRASSA, CAPITAL DE LA FORMACIÓ AUDIOVISUAL 
 

 
TRACTORA AUDIOVISUAL A TERRASSA 
 

 
EL PAC COM A INSTRUMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR AUDIOVISUAL 
 

 
PARC TECNOLÒGIC I DE LA CREATIVITAT TERRASSA NORD 

 

A

B

C

D
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6.2.1.- OPCIÓ A: TERRASSA, CAPITAL DE LA FORMACIÓ AUDIOVISUAL 

 
 
JUSTIFICACIÓ 
 

 Aprofitar l’especialització relativa de Terrassa dins del sector audiovisual a Catalunya: l’oferta de formació 
especialitzada de primer nivell  

 
 
DESCRIPCIÓ 

 
 Potenciar un clúster de la formació audiovisual a Terrassa 

 
• Retenció i potenciació dels centres localitzats actualment a Terrassa (ESCAC, CITM, IT) 
 
• Captació de noves iniciatives d’escoles audiovisuals a Catalunya 

 
• Atracció d’escoles ja existents (Exemple CECC – Grup Cinema Art) 

 
• Fomentar spin-off i projectes audiovisuals amb alumnes i professorat  

 
• Foment de la Creativitat (Workshops, Fires, Jornades, Universitat d’Estiu...) 

 
 Exemples: Potenciar Terrassa com a co-seu del Festival Internacional de cinema gay i lèsbic o les iniciatives 

de La Bauma (cicles d’estiu) 
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IMPLICACIONS  
 

 Caldrà contrarestar la baixa atractivitat de Terrassa per la comunitat estudiantil, especialment per aquells 
estudiants provinents de fora de Catalunya, amb un doble objectiu: 

 
• Incrementar l’atractivitat  
• Reduir el risc de fugida d’escoles 

 
 Algunes accions a dur a terme en aquest sentit serien: 

 
• Millorar condicions d’accessibilitat (xarxa transport, bitllets integrats...) 
• Potenciar l’oferta d’activitats culturals i lúdiques 

 
 
VALORACIÓ 
 

 Impacte en termes de notorietat de la marca “TERRASSA, capital de la formació audiovisual” que es pot 
traduir en una millora significativa dels factors d’atractivitat del municipi per les empreses audiovisuals 
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6.2.2.- OPCIÓ B: TRACTORA AUDIOVISUAL A TERRASSA 
 
 
JUSTIFICACIÓ 
 

 El sector audiovisual de Terrassa, molt reduït, poc dinàmic i amb unes pobres perspectives d’evolució en 
solitari, requereix un instrument de dinamització i enfortiment com ara una Tractora capaç d’arrossegar 
activitat al seu voltant 

 
 El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) disposa de l’espai, equipaments i instal·lacions necessàries per 
acollir una tractora, així com les empreses proveïdores o auxiliars que aquesta pugui atraure 
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DESCRIPCIÓ 

 
 

 Atraure una Tractora al PAC. Tres possibles perfils: 
 
a)  Productora Audiovisual (Televisió i/o Cinema) amb una dimensió important  

 
• >10 milions € de volum de negoci anual 
• > 60 ocupats de forma permanent 

 
b)  Captar una Producció Audiovisual concreta (cinema o sèrie televisiva) 

 
• Aquesta opció no s’ha d’entendre com una finalitat en sí mateixa sinó un mitjà per posar el 

PAC al mapa del sector audiovisual català 
• L’objectiu últim NO ha de ser omplir els platós durant uns mesos 
• S’ha de garantir doncs l’aprofitament de l’impuls del projecte 

 
c) Ubicació de la seu de l’ICIC al PAC 

 
• Tractora institucional per situar Terrassa al mapa del sector audiovisual de Catalunya 
• L’ICIC com a facilitador del desenvolupament del sector audiovisual a Terrassa 
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IMPLICACIONS  

 Lògicamnet, els tres perfils proposats tenen implicacions diferents 
a)  Productora Audiovisual  

• S’ha detectat un cert desgast i fins i tot una situació de descrèdit del projecte PAC entre els 
diferents actors del sector audiovisual, fet que dificulta les possibilitats d’èxit d’aquest escenari 

• L’empresa tractora demanarà avantatges econòmics per traslladar-se a Terrassa 
• Rebaixa o excedència fiscal 
• Lloguers baixos o inexistents per a un periode de temps 
• Inversions addicionals 

• Les exigències de l’empresa tractora poden afectar l’actual model de gestió del PAC 
• Des de participar en la gestió (co-gestió)... 
• ... fins a sol·licitar una concessió administrativa per l’explotació del PAC 

b)  Producció audiovisual concreta  
• S’ha detectat un cert desgast i fins i tot descrèdit del projecte PAC entre els diferents actors del 

sector audiovisual, fet que dificulta les possibilitats d’èxit d’aquest escenari 
• S’ha d’oferir un servei “clau en mà” 
• La notorietat de la producció és important 
• Provar d’atraure un director mediàtic (Ex: Guillermo del Toro) 

c)  Ubicació de la seu de l’ICIC a Terrassa 
• Requereix una forta aposta estratègica de l’ICIC per el Parc Audiovisual de Catalunya 
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VALORACIÓ 
 

 PRODUCTORA AUDIOVISUAL 
• Proposta de gran impacte sobre el sector audiovisual de Terrassa 
• És un escenari amb costos econòmics i de model de gestió elevats  
• El desgast i descrèdit que pateix el projecte PAC en complica la factibilitat 

 
 PROJECTE DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

• Impacte en termes de notorietat del PAC i Terrassa dins el sector audiovisual català  
 Efecte Woody Allen a Barcelona 

• Aquesta opció no s’ha d’entendre com una finalitat en sí mateixa sinó un mitjà per posar el PAC i 
Terrassa al mapa del sector audiovisual català 

• Podria contrarestar el descrèdit del projecte PAC i facilitar el procés de dinamització del sector, 
incloent la possibilitat de captar una empresa tractora 

 
 UBICACIÖ DE LA SEU DE L’ICIC A TERRASSA 

• Opció supeditada a una forta aposta de l’ICIC pel Parc Audiovisual de Catalunya 
• Impacte directe molt reduït 
• En tot cas podria contrarestar el descrèdit del projecte PAC i facilitar el procés de dinamització del 

sector, incloent la possibilitat de captar una empresa tractora, un projecte audiovisual emblemàtic o 
empreses del sector 
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6.2.3.- OPCIÓ C: EL PAC COM A INSTRUMENT DINAMITZADOR DEL SECTOR 
AUDIOVISUAL 
 
JUSTIFICACIÓ 
 

 El poc dinamisme del sector audiovisual a Terrassa fa preveure una modesta evolució en solitari (sense 
suport de polítiques públiques) en els propers cinc anys, amb creixements molt reduïts del nombre 
d’empreses, d’assalariats i del volum de negoci. 

 
 Des d’una visió industrial, el sector audiovisual de Terrassa té futur únicament si pot comptar amb les 
infraestructures i el suport institucional adequats. En aquest sentit, és condició necessària aprofitar 
l’estructura del PAC i utilitzar aquest projecte com un instrument per a assolir un increment en el 
dinamisme del sector audiovisual del municipi. 

 
 Així mateix, aquest instrument aportaria un complement important per als centres de formació existents a 
Terrassa, aportant l’espai necessari per al desenvolupament dels projectes audiovisuals que sorgeixin 
d’aquests centres. 

 
 
DESCRIPCIÓ 
 

 El  PAC com element dinamitzador del sector audiovisual a Terrassa amb l’objectiu d’incrementar, en un 
període  de cinc anys, en 25 empreses el teixit empresarial del municipi, aportant aquestes empreses fins 
el 25% de la facturació del sector (2,89 M€) i una creació neta d’ocupació directa de 98 assalariats. 
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IMPLICACIONS:  
 

 Convertir al PAC en un instrument com el descrit anteriorment requereix dotar-lo amb alguns serveis 
indispensables per a un tipus específic de client potencial que demanda certs serveis “clau en mà”: 

 
• Centre d’empreses: 

• Serveis bàsics per a les empreses (telefonistes, informació, neteja, manteniment,  
consergeria, seguretat...) 

• Sales de reunions, espais polivalents i sala d’exposicions i presentacions d’empresa. 
• Servei d’orientació i suport per a la gestió de subvencions i ajuts; 
• Servei de recerca de socis financers, societat de capital risc, Societat de Capital Llavor, 

etc. 
• Restauració i càtering 
• Reparació i manteniment 
• Altres serveis professionals: jurídics, gestoria, reparacions i manteniment d’ofimàtica, 

subministrament de mobiliari i material d’oficina, vending, agència de viatges, llibreria, 
papereria, reprografia, etc. 

• Parc d’empreses. 
• Espai per a l’establiment d’empreses audiovisuals i creatives o departaments o divisions 

d’empreses que puguin dur a terme desenvolupament, especialment en aquells 
segments on Terrassa pugui ser puntera (animació, Multimèdia, mòbils, videojocs) 
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• Viver d’empreses: Per a crear en cinc anys unes vint-i-cinc microempreses amb perfil 
audiovisual i creatiu (especialment segments emergents com ara l’animació, videojocs, mòbils i 
multimèdia en general) perquè s’estableixin a la incubadora per un termini no superior als 3/5 
anys. 

• Serveis de transferència tecnològica: No pensat com un centre d’investigació, però 
dissenyat com un centre de transferència que faciliti i acceleri l’adopció de noves tecnologies 
audiovisuals (donant suport col·laborant, per exemple, la realització de pilots). 

• Explorar la possibilitat d’arribar a acords de col·laboració amb Unidesa (CIRSA) per al 
desenvolupament de noves tecnologies i noves plataformes d’animació aplicada al joc) 

• Serveis d’allotjament: 
• Hotel i/o alberg. 

• Serveis de subministrament industrial específic per l’Audiovisual: 
• Tècnics de so i il·luminació; 
• Serveis de Postproducció en Imatge i So 
• Efectes especials mecànics i pirotècnics 
• Attrezzo i Mobiliari 
• Càsting Agència de models i Agents artístics 
• Vestuari, perruqueria, maquillatge 
• Decorats, construcció  i Disseny 
• Enginyeria Instal·lacions audiovisuals 
• Lloguer i venda de material audiovisual 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=micro
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• Informàtics .... 
• Solucions logístiques i d’infraestructura: 

• Serveis de transport adequats; 
• Missatgeria i correus, serveis de logística. 

• Accions i serveis per al foment de la creativitat: 
• Organització de fires, congressos, tallers,seminaris; 
• Serveis de comunicació, premsa i relacions públiques; 
• Servei d’organització de congressos, tallers, cursos i jornades tècniques; 
• Auditori amb serveis de traducció simultània, serveis d’audiovisuals, etc. 

VALORACIÓ:  
 

 L’èxit d’aquesta opció passa, en part, per la determinació una política clara a seguir, pensada per al llarg 
termini i amb una visió i un pla estratègic concret. 

 Amb aquesta opció es busca explotar els avantatges potencials d’aprofitar l’estructura del PAC amb 
l’objecte de promoure la creació de noves empreses, sobretot en aquells camps emergents dintre del 
sector audiovisual.  

 Tanmateix, ens genera dubtes la possibilitat de poder omplir l’edifici del Tòrax únicament amb aquest tipus 
d’empreses del sector audiovisual. 

 Tant les característiques de les empreses (noves i petites) com les del tipus de negoci (emergent), donen 
a aquesta opció un nivell de risc elevat. 

 Finalment, encara que aquesta opció té cert impacte econòmic, aquest efecte seria més important si 
s’inclou altres sectors per a aprofitar les sinergies generades per les economies d’aglomeració. 
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6.2.4.- OPCIÓ D: PARC CIENTÍFIC I DE LA CREATIVITAT TERRASSA NORD 

 
JUSTIFICACIÓ 
 

 Necessitat d’un canvi d’imatge del projecte PAC 
 

 Aprofitar sinèrgies d’actius ubicats als voltants del PAC 
 

 Economies d’aglomeració – Canvi d’escala 
 

 Captar noves fonts de finançament provinents de l’àmbit industrial (no només del cultural).  

 
 
DESCRIPCIÓ 
 

 Definir una “Àrea de la Tecnologia i la Creativitat Terrassa Nord” 
 

 Explotar sinèrgicament els actius estratègics de Terrassa: LEITAT, UPC-Campus de Terrassa, CIRSA, 
Economies urbanes de Terrassa 
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 L’Audiovisual es converteix en una peça més del projecte 
 

 
 Possibilitat de crear un Parc Tecnològic obert a la resta de sectors amb un alt potencial innovador: 

 
 

 
• Aeronàutica 
• Teixit tècnic 
• Ecotecnologia 
• Oci i entren¡teniment 
• Salut i relacionats 
• Alimentació 
• Òptica i relacionats 

 

 

Sectors identificats al Pla d’Innovació de 
Terrassa en la jornada celebrada 
darrerament al Parc Audiovisual de 
catalunya

 
 
 

 
 És a dir, obrir l’espai de l’hospital del Tòrax a altres sectors, amb la possibilitat de negociar acords de 
col·laboració i cooperació amb grans empreses de TERRASSA, dotant el parc amb un conjunt de serveis 
que excedeixen als requerits per les empreses del sector audiovisual. 
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IMPLICACIONS 

 
 Necessitat d’endegar un procés estratègic incorporant la totalitat dels actors rellevants que s’hauria de 
traduir en l’elaboració d’un Pla Estratègic de l’Àrea de la Tecnologia i la Creativitat Terrassa Nord 

 
 Necessitat d’elaborar un Pla de Comunicació integral del projecte 

 
 
VALORACIÓ 

 
 Aquesta opció permet la reorientació del projecte PAC sense desgast polític ja que significa canviar 
d’escala, pensar en gran, i a la vegada continuar amb el desenvolupament del sector audiovisual.  

 
 Posicionament de Terrassa en el mapa de la innovació via tecnologia i creativitat 

 
 Aquesta opció permetria concentrar els múltiples esforços realitzats pel municipi de Terrassa en termes de 
transferència tecnològica, innovació i creació de noves empreses tecnològiques, per a generar i aprofitar 
les sinergies provinents de les economies d’aglomeració. 

 
 Aquesta opció permetria optar al finançament de les línies de suport del Ministeri d’Indústria i al 
recentment creat Ministeri d’Innovació, sortint de l’àmbit estrictament cultura 
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6.3.- CRITERIS DE SELECCIÓ ESTRATÈGICA 
 
I. Coherència amb els objectius: Quins objectius es marca Terrassa pel què fa al desenvolupament 

econòmic en general? I pel què fa al sector audiovisual en particular? 
a) Desenvolupament econòmic general: Economia innovadora, creativa i, en conseqüència, competitiva, 

d’alt valor afegit, i sostenible en el temps. Si aquest és l’objectiu cal posar les bases perquè prosperin 
els sectors que ho permetran: tèxtil tècnic, oci i jocs, eco tecnologia, òptica, salut, alimentació, 
aeronàutica, etc i també l’audiovisual. 

b) Desenvolupament del sector audiovisual: Cal decidir-se si s’opta decididament per desenvolupar o no el 
sector. 

 
II. Consistència amb els recursos i capacitats de Terrassa com a espai econòmic:  

Si bé Terrassa no està especialment dotada pel sector, hi ha vàries estratègies plantejades que es 
basarien en les capacitats del municipi i podrien superar les mancances mitjançant la voluntat i el capital 
públic necessari, el qual no és astronòmic. 

 
III. Concordança amb l’entorn:  

Hi ha vàries estratègies que es basen en aprofitar les oportunitats de l’entorn perfectament 
desenvolupables 
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IV. Viabilitat:  

No esgoten els recursos de Terrassa, al revés, la major part de les estratègies plantejades són costoses 
però tanmateix viables ja que en començar de zero una aportació modesta aviat comporta un impacte 
positiu força apreciable i no es pot comparar amb els esforços que s’estan fent per sectors en declivi, per 
exemple. Es tracta de convertir un interrogant en una estrella i això sempre requereix d’inversions 
importants (i Cash Flows negatius a curt termini), però cal recordar el concepte d’invertir: una despesa en 
el present per obtenir un rendiment en el futur. La corba d’experiència, a més, ens demostra que 
efectivament hi haurà guanys apreciables de competitivitat a llarg termini,  però també hem observat que el 
concurs públic és fonamental en aquest sector. 
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ANNEX 1.- METODOLOGIA I FONTS  
 
 
FONTS SECUNDÀRIES 
 

• Baró, E i Cubeles, X (2006): El pes econòmic de l’audiovisual de Catalunya. Revista econòmica de 
Catalunya, nº53 pp. 62-77. 

 
• Carbonell, J.M. (2006): Les bases per a la dinamització del sector, en el nou escenari de la digitalització: 

l’audiovisual en l’era de l’informació. Revista econòmica de Catalunya, nº53 pp. 91-93. 
 
• Cervera, J.M. (2006): El sector audiovisual ha de ser un metasector priotari. Revista econòmica de 

Catalunya, nº53 pp. 50-51. 
 

• Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2007): Informe CAC 2006 
 

• El Clúster Audiovisual de Baleares www.balearsinnova.net/ 
 

• Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espanyoles –FAPAE- (2007): Memoria Anual 
2006. 

 
• FOMENT DE TERRASSA SA (2007): Identificació dels negocis principals i emergents del sector 

audiovisual en el marc del desenvolupament a Terrassa del Parc Audiovisual de Catalunya. Anàlisis del 
sector audiovisual (Fase I). 

 
• Guallarte, C.; Granger, J. i Rodríguez, P (2005): El sector de contenidos digitales: agentes y estrategias. 

Documento de Economía Industrial nº25. 

http://www.balearsinnova.net/
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• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) (www.ine.es) 

 
• INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) (www.idescat.net) 
 
• IDESCAT (2007): Estadística de l’audiovisual a Catalunya 2006 (Generalitat de Catalunya) 
 
• López, C (2006): Política de suport al sector audiovisual: el Centre Tecnològic Barcelona Media. Revista 

econòmica de Catalunya, nº53 pp. 78-90. 
 
• Sistema Armonizado de Balances Ibéricos (SABI) 
 
• Subias, M i Crusafon, C (2006): L’Audiovisual en l'escenari global. Perspectives per a Catalunya. Revista 

econòmica de Catalunya, nº53 pp. 40-49. 
 
• Tubella, I. (2008): L’audiovisual a Catalunya, un motor en marxa?. Col·lecció prospectiva (Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona). 
 
• Universitat Politècnica de Catalunya (2008): la recerca i la innovació al Campus de la UPC a Terrassa 
 
• Xirau, D. (2008): El mercat de l’alta definició en l’àrea d’influència de la zona metropolitana de Barcelona. 

Col·lecció prospectiva (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona).Pel que fa a les fonts  

http://www.ine.es/
http://www.idescat.net/


Annex  
 

 134 

 
ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
 
 

Sr. Santiago Royo Royo Delegat de Recerca del Campus UPC a Terrassa 
Sr. Vicente López Director General del Centre d’Investigació Barcelona Media 
Sr. Juan José Fábregas Ruesgas Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 
Sr. Enric Barba Ibáñez Conseller Delegat d’UNIDESA (Grup CIRSA) 
Sra. Anna Ester Directora de producció d’ANIMANDUS  
Sr. Eri Vázquez Muñoz Director FUNDITEC (LEITAT) 
Sr. Antoni Paz Lostes Director de Desenvolupament Corporatiu LEITAT 
Sr. Joan Parra Farré Director Gerent LEITAT 
Sr. Jaume Teodoro Director General Grup LAVINIA 
Sr. Xavier Parache Responsable de Foment de l’audiovisual de l’ICIC 
Sr. Vicente Marco Gerent del Parc Audiovisual de Catalunya 
Sr. Josep Llonch Conseller Delegat Parc Audiovisual de Catalunya 
Sr. Josep Maixenchs Director de l’ESCAC 
Sr. Francesc Gelonch CECC – GRUP CINEMA ART 
Sra. Cristina Brandner NEPTUNO Films 
Sra. Eulàlia Grífols i Sr Xavier 
Alabern 

Directora i Professor de l’Escola d’Enginyers Industrials i 
Aeronàutics 
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EQUIPS DE TREBALL 
 
 

A) COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

CONSTITUÏDA PER: Equip de consultoria de Horwath, representants de Foment de Terrassa i representants del 
Parc Audiovisual de Catalunya 
NOMBRE DE REUNIONS DURANT EL PROJECTE: 3  
OBJECTIUS: Seguiment i grau d’avenç del projecte 
 
 

B) DEPARTAMENT ECONOMIA DE L’EMPRESA DE LA UAB 
 
CONSTITUÏDA PER: Equip de consultoria de Horwath i Grup d’investigadors del Departament d’Economia de 
l’Empresa de la UAB (Liderat pel Dr. Cristian Serarols i el Dr. Yancy Vaillant) 
NOMBRE DE REUNIONS DURANT EL PROJECTE: 4 
OBJECTIUS: Desenvolupament d’un model d’impacte econòmic. 
 

C) DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ AUDIOVIUAL I DE PUBLICITAT DE LA UAB 
 
CONSTITUÏDA PER: Equip de consultoria de Horwath i Grup de Recerca del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de la UAB (Liderat per la Doctora Rosa Franquet, Catedràtica del Departament) 
NOMBRE DE REUNIONS DURANT EL PROJECTE: 5 
OBJECTIUS: Anàlisi per segments del sector audiovisual. 
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ANNEX 2 – BARCELONA FILM COMMISSION 
 

 L’àrea BABLS concentra el 84,34% de l’oferta d’empreses, centres de recerca i 
formació i entitats i associacions del sector Audiovisual a Catalunya 

 
Percentatge de l’oferta audiovisual de Catalunya a l’àrea BABLS 

85,45%

76,60%

87,91%

85,47%

97,56%

78,13%

93,48%
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Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
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 L’àrea BABLS concentra el 84,74% de l’oferta de Productores Audiovisuals de 
Catalunya 

 
 

Percentatge d’empreses Productores Audiovisuals catalanes localitzades a l’àrea BABLS 

 
Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
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 L’àrea BABLS concentra el 84,74% d’empreses oferents de serveis per a la 
Producció a Catalunya 

 
Percentatge d’empreses oferents de serveis per a la Producció a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 

 
Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
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 L’àrea BABLS concentra el 76,60% d’empreses oferents de serveis de 
Postproducció a Catalunya 

 
Percentatge d’empreses oferents de serveis de Postproducció a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 

 

 
Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
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 L’àrea BABLS concentra el 87,91% d’empreses oferents de serveis de Distribució i 
el 85,47% d’empreses oferents de serveis d’exhibició de productes audiovisuals a 
Catalunya. 

 
Empreses oferents distribuïdores de productes audiovisuals 

a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 
Empreses oferents de serveis d’exhibició de productes 
audiovisuals a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 

 
 

 
 

 
 

 

Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
 
 
 
 
 
 
 

97,62%

80,00%

80,39%

73,68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Empreses Exhibició 

Equipament Projeccions 

Lloguer Sales de Projecció
35mm 

Sales Exhibició 
100,00%

85,11%

89,19%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Distribuïdores: Cinema

Distribuïdores: Vídeo

Importació -
 Exportació Pel.lícula



Annex  
 

 141 

 
 L’àrea BABLS concentra el 97,56% d’empreses de Comunicació a Catalunya 

 
Empreses oferents de serveis de Comunicació a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 

 
Elaboració pròpia a partir del Directori Barcelona /Catalunya Film Commission 
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 L’àrea BABLS concentra el 77,08% dels centres oferents de formació 
especialitzada a Catalunya. 

 
Entitats oferents de formació audiovisual especialitzada a Catalunya localitzades a l’àrea BABLS 
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 En matèria de formació audiovisual especialitzada són també significatius Terrassa 
(ESCAC. CITM-UPC, Institut del Teatre i Bellaterra (UAB) 

 
Entitats oferents de formació audiovisual especialitzada a Catalunya localitzades a Terrassa i la resta del Vallès occidental 
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