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Preàmbul 

Aquest volum de la col·lecció "Estadística Econòmica. Sectors Industrials" comprèn l'estudi del sector 
del paper, l'edició, les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats, que correspon a les 
divisions 21 i 22 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993 (CCAE-93). 

La importància del sector a Catalunya, considerat globalment, es reflecteix en el fet que en termes 
d'ocupació i valor afegit brut representa a l'entorn del 9% del conjunt de la indústria catalana. El 
sector comptabilitza 63 milers d'ocupats, genera un valor afegit brut de 2.702 milions d'euros i una 
producció de 8.048 milions d'euros. 

La productivitat aparent d'aquest sector és de 43 milers d'euros per ocupat, per tant, coincideix amb la 
de la indústria catalana considerada globalment. En aquest sentit, destaca l'activitat de la pasta de 
paper, paper i cartró, ja que és el subsector que té una productivitat més elevada, 63 milers d'euros 
per ocupat. 

La rellevància del sector a Catalunya també es palesa en el fet que Catalunya té una participació molt 
destacada en el sector del paper, l'edició, les arts gràfiques i la reprografia de l'Estat espanyol. Així, el 
pes del sector dins el conjunt estatal en termes d'ocupació i volum de negoci se situa a l'entorn del 
32% (participació superior a la de la mitjana de la indústria, que és del 26%). 

D'altra banda, el sector representa 1'11 % de les empreses i els establiments del conjunt de la indústria 
catalana. El 33% de les empreses espanyoles del sector són catalanes (participació força superior a 
la mitjana de la indústria, que és del 25%), 

Les exportacions catalanes del sector representen el 4% del total de la indústria, xifra que significa el 
35% de les exportacions del sector d'àmbit estatal (la mitjana de la indústria catalana és del 28%). Per 
la seva banda, les importacions representen el 3% de les de la indústria catalana. Aquestes 
importacions són el 32% del total de les importacions espanyoles del sector (la mitjana de la indústria 
és del 28%). 

L'estudi s'ha dividit en dos blocs: per una banda, l'estudi del sector del paper, les arts gràfiques i la 
reprografia, que ha elaborat el Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya, i, per l'altre, l'estudi del 
sector de l'edició, que ha elaborat el Gremi d'Editors de Catalunya. L'objectiu és l'anàlisi de 
l'estructura de cada sector a Catalunya, i una referència a la situació del sector en l'àmbit 
internacional i espanyol. 

Per a l'elaboració d'aquest treball s'han utilitzat fonts estadístiques oficials, molt particularment les de 
l'Institut d'Estadística de Catalunya, excepte en alguns casos en els quals els autors han cregut més 
adient incorporar fonts estadístiques pròpies sota la seva exclusiva responsabilitat. 
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Bloc 1: 

Paper, arts gràfiques i reprografia 
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1.1. Introducció i metodologia 

Aquest bloc de l'estudi té com a objectiu l'anàlisi de l'estructura del sector del paper, el cartró i la 
indústria gràfica a Catalunya, com també fa referència a la situació d'aquest sector en l'àmbit 
internacional i espanyol. 
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L'estudi s'estructura en set capítols i examina tant les grans magnituds econòmiques (producció, 
ocupació, comerç exterior. .. ) com les empreses més importants del sector. El primer capítol és el de la 
introducció i la metodologia; s'hi recull una descripció de les principals línies d'actuació seguides per 
tal d'elaborar l'estudi. El segon capítol és el de la presentació del sector; s'hi defineix el sector, se'n fa 
la delimitació i es repassen els trets més destacats d'aquesta activitat. En el tercer capítol es fa una 
anàlisi del sector en l'àmbit internacional. El quart capítol tracta de l'estat del sector a Espanya. El 
cinquè capítol s'ocupa del sector a Catalunya i n'analitza l'evolució i la situació al Principat. En el sisè 
capítol es fa un estudi dels subsectors que s'inclouen dins del sector objecte d'estudi parant molta 
atenció a l'evolució de les principals magnituds econòmiques. Finalment, en el setè capítol 
s'expliquen els principals aspectes horitzontals del sector. 

La metodologia de treball per fer l'estudi es basa sobretot en la recopilació i el tractament d'informació 
i documentació publicada (informes, anuaris, articles, bases de dades ... ) parant una atenció molt 
especial, entre altres documents, a: 

- les estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya en matèria d'indústria (producció, valor 
afegit, ocupació ... ) i de comerç exterior; 

- les estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística; 

- l'Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2001, de la Generalitat de Catalunya. 
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1.2. Presentació del sector 

1.2.1. Definició i delimitació de l'activitat 

Des del punt de vista de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93), el sector del 
paper, les arts gràfiques i la reprografia inclou un seguit d'activitats diverses que comprenen: 

7 La fabricació de pasta de paper tant amb fibra verge com amb fibra regenerada 

-?La fabricació de diferents articles de paper i cartró, com ara envasos i embalatges, articles de 
papereria, papers pintats ... 

-?Activitats relacionades amb les arts gràfiques: impressió de periòdics, enquadernació i acabament, 
composició i fotogravat. .. 
(Cal dir que quan en una unitat estadística la major part d'activitats d'impressió estiguin associades a 
l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta activitat.) 

-?Reproducció de suports enregistrats. S'inclou aquí la reproducció de suports enregistrats de so, 
vídeo i d'informàtica. 

Més específicament, el sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia, segons la Classificació 
catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93), comprèn els grups següents: 

21.1. Pasta de paper, paper i cartó. 

21.2. Articles de paper i de cartó. 

22.2. Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen. 

22.3. Reproducció de suports enregistrats. 

El sector de la indústria gràfica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 
(CCAE-93) 

Grups Subsectors 

21.1. Pasta de paper, paper i cartró 

21.2. Articles de paper i cartó 

22.2. Arts gràfiques i activitats dels serveis 
que s'hi relacionen 

Activitats relacionades 

Fabricació de pasta de paper 
Fabricació de paper i cartró 

Fabricació de paper i cartró ondulats, 
fabricació d'envasos i embalatges de 
paper i de cartró 

Fabricació d'articles de paper i cartró per 
a ús domèstic i sanitari 

Fabricació d'articles de papereria 
Fabricació de papers pintats 
Fabricació d'altres articles de paper i cartró 

Impressió de periòdics 
Altres activitats d'impressió 
Enquadernació i acabament 
Composició i fotogravat 
Altres activitats gràfiques 



22.3. Reproducció de suports enregistrats 

Font: Classificació catalana d'activitats econòmiques 

Suports de so enregistrats 
Suports de vídeo enregistrats 
Suports d'informàtica enregistrats 

1.2.2. Trets i tendències més destacats del sector 
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Si ens referim a la indústria del paper i del cartró, podem dividir el sector en dues branques. Es tracta 
de la producció de polpa o pasta de paper -la primera matèria- i les manufactures de paper i cartró. 
Aquest inclou el paper premsa (l'especialitat del paper d'impressió i escriptura), el segment del paper 
tissú (paper absorbent per a usos higiènics i sanitaris), el subsector de la línia marró (cartró ondulat, 
paper kraft per a sacs i cartronets) i l'apartat de les especialitats. 

Pel que fa al subsector de la indústria gràfica, aquest engloba un conjunt força ampli d'activitats. 
L'activitat principal és la de produir llibres, diaris, revistes i fascicles; i a més subministra a moltes 
empreses tota una sèrie de productes com ara impresos, formularis, etiquetes, catàlegs, envasos, 
plànols i mapes, calendaris, agendes, cartells i fullets publicitaris, targetes i postals .... 

Aquesta varietat d'articles explica que l'evolució del subsector estigui molt vinculada a la marxa de la 
resta d'activitats i de l'economia en general. Així, el comportament del consum no solament té una 
influència directa sobre aquesta branca sinó que també arrossega en gran part altres segments que 
són consumidors de productes gràfics, per exemple, la publicitat. 

La indústria gràfica és integrada per empreses dedicades a les arts gràfiques i als manipulats del 
paper i del cartró. Dins de l'activitat de les arts gràfiques hi ha llibres, fullets, publicacions periòdiques, 
àlbums, mapes, calendaris, segells de correus ... , mentre que el segment dels manipulats del paper i 
del cartró inclou, principalment, els sobres, les etiquetes i la fabricació d'envasos i embalatges de 
cartró de diferents tipus (microondulat, compacte, cartronet, cartolines ... ), fins i tot combinats amb 
altres materials, com ara sedes, flocatges, plàstics ... 

En el conjunt de la indústria gràfica es diferencien tres fases, que són la preimpressió, la impressió, i 
els acabats i l'enquadernació. La primera d'aquestes etapes inclou la fotocomposició, l'elaboració de 
fotolits i la preparació de maquetes, processos que han experimentat canvis importants els darrers 
anys. D'altra banda, la impressió comprèn la reproducció d'elements originals en un volum elevat de 
còpies mitjançant tècniques diferents, com són la tipografia, l'òfset, el gravat al buit, la serigrafia, la 
flexografia, la impressió digital, la impressió sota demanda o reprografia i altres sistemes d'impressió 
(electrònica, variable, sense impacte, etc.). Finalment, els processos d'acabat afecten l'enquadernació 
i altres activitats prèvies o posteriors, com ara el plegatge, el retallament, la plastificació, l'encuny, etc 

Les activitats de preimpressió han experimentat durant els últims anys avenços importants en l'àmbit 
del tractament i la transmissió de la informació, la qual cosa ha comportat la desaparició del mercat 
d'aquelles empreses que no han fet un esforç d'adaptació. Això pot explicar-se, principalment, per la 
disminució de preus que des de ja fa una dècada es dóna en el món dels equips informàtics i per la 
millora extraordinària de les prestacions que ofereixen, fets que han permès que professionals com 
ara publicistes, dissenyadors, etc., disposin, actualment, d'eines d'una eficàcia relativament elevada 
per desenvolupar una part important de les tasques abans reservades d'una manera exclusiva a les 
empreses de preimpressió. 

D'altra banda, s'ha constatat, també, que els industrials impressors han integrat les funcions prèvies -
fins i tot les de creació i disseny-, amb l'objectiu de prestar un servei més complet als clients, com 
també es minimitzen les possibilitats d'errors o fallades d'interpretació i, simultàniament, es redueixen 
costos. Com a conseqüència d'això, les empreses del segment de la preimpressió han hagut de 
seguir aquests darrers anys estratègies dirigides a millorar l'eficàcia tecnològica, a obtenir economies 
d'escala, a especialitzar-se i a cercar vetes concretes de mercat. Tanmateix, alguns preimpressors 
han optat per integrar, en certs casos, la fase de producció ulterior aprofitant la maquinària 
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d'impressió digital, la qual cosa ha estat una novetat important i ha suposat entrar en competència i 
conflicte amb els seus clients principals, els impressors. Tot i això, aquesta opció ha permès als 
impressors que l'han adoptada d'oferir als seus clients més directes un servei molt competitiu i amb 
una considerable flexibilitat en tiratges curts. A més, aquestaestratègia ha proporcionat altres vies de 
rendibilització de la inversió -per exemple, la realització de proves- i ha fet possible la diversificació 
de riscos, sobretot a mitjà termini, al contrari d'altres estratègies que han hagut de suportar riscos 
considerables, atès que necessiten amortitzar les inversions fetes en actius fixos en un període breu 
de temps -de tres a cinc anys-, a causa de l'elevat ritme d'introducció d'innovacions i de la possibilitat 
consegüent d'una obsolescència ràpida. 

Malgrat que la part substancial del procés d'adaptació i de reconversió de la indústria de preimpressió 
ja s'ha realitzat, es pot preveure que la introducció d'innovacions tècniques continuarà els propers 
anys en aspectes com la digitalització d'imatges, la manipulació del color amb equips digitals, la 
introducció de nous programes per a la confecció de plaques, la utilització de sistemes Computer to 
Plate -CtP- (d'ordinador a planxa), la realització de proves digitals, etc. De moment, les limitacions 
(tècniques i de cost) que encara hi havia per a la transmissió electrònica de volums elevats 
d'informació suposen un factor restrictiu per segmentar i externalitzar funcions i intercanviar dades 
amb clients o subcontractistes. Tanmateix, la utilització creixent de xarxes ROSI i la millora en les 
tecnologies de telecomunicacions facilitaran, progressivament, la integració de components d'un 
treball elaborats en llocs diferents, la possibilitat de fer proves remotes, la introducció de 
modificacions o d'elements nous, etc. 

Tot i haver experimentat una transformació important, el segment de la impressió s'ha mantingut, de 
moment, molt més resguardat del procés d'innovació i de canvis que no pas la fase de preimpressió. 
No obstant això, cal destacar els avenços en matèria d'impressió digital i en altres aspectes tècnics, 
els quals han implicat per a aquesta branca unes conseqüències similars a les donades per a 
l'especialitat dels preimpressors pel que fa, concretament, a la necessitat d'inversions elevades i 
ràpides d'amortitzar, si bé amb l'avantatge que ha estat en aquest cas el coneixement de l'experiència 
recent dels preimpressors. 

Actualment els procediments d'impressió digital encara presenten algunes limitacions, especialment 
pel que fa al volum d'exemplars que és possible d'obtenir per hora. No obstant això, les millores 
tècniques que s'introdueixen amb rapidesa poden modificar aquesta situació els propers anys. A 
hores d'ara, tots aquells productes que exigeixen una maquinària de gran capacitat i tiratges llargs 
comporten, per força, la utilització de procediments convencionals d'impressió, fonamentalment 
l'òfset. Com a contrapartida, els sistemes d'impressió digital aporten com a avantatge principal una 
gran flexibilitat i són força rendibles per a tiratges curts, cosa que els fa molt competitius en certes 
línies de productes, per exemple, catàlegs, textos o informes tècnics, científics o financers, i, en 
general, en tots aquells casos en els quals sigui important de poder adaptar o modificar fàcilment i 
ràpidament el contingut d'un document. 

Cal tenir en compte que els procediments digitals utilitzen el contingut i el disseny del que es vol 
imprimir en forma de base de dades. El fet de disposar de la informació emmagatzemada d'aquesta 
manera permet de modificar i personalitzar ambdues coses, el disseny i el contingut, i adaptar-les a 
destinataris diferents d'acord amb els interessos del client, com també actualitzar la informació que 
contenen, variar aspectes que puguin diferir entre diversos àmbits geogràfics o de mercat, etc. Aquest 
mètode de treball fa que la màquina d'impressió no utilitzi pel·lícules ni planxes i que no calgui 
efectuar proves, mentre que els programes informàtics emprats permeten de modificar amb facilitat 
sobre la pantalla de l'ordinador el contingut del document. En conseqüència, es poden obtenir tiratges 
múltiples, fins i tot se'n poden obtenir de molt curts, d'una qualitat relativament bona i a un preu 
competitiu. Com a resultat dels avantatges que presenta quant a la flexibilitat i a les millores 
progressives amb vista a ser més eficaç, el mercat de la impressió digital ha crescut els darrers anys 
molt ràpidament, sobretot, en tiratges curts. 
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El gruix dels treballs d'impremta, però, continua fent-se, de moment, amb els procediments 
tradicionals, amb un predomini clar del sistema òfset, que absorbeix prop de la meitat de la demanda 
total del segment. Això és degut al fet que, a més dels treballs generals de composició que fan per als 
seus clients la majoria d'impremtes que hi ha -i que suposen una bona part de les seves comandes-, 
tots els diaris i gairebé totes les revistes i les publicacions de qualsevol tiratge -gran o petit- s'editen 
amb aquest sistema. La tendència constatable aquests últims anys respecte a la impressió òfset és 
l'estabilització. 

D'altra banda, cal destacar que la tècnica de la flexografia ha avançat d'una manera notable els 
darrers anys i apareix com un sistema dinàmic d'impressió, gràcies a les millores de qualitat que ha 
aconseguit. Aquest procediment és el més adient per a la impressió sobre embalatges i envasos 
flexibles, però, alhora, és àmpliament utilitzat per a la producció d'etiquetes i per a la impressió sobre 
cartró ondulat, amb la qual cosa les millores en la demanda també tenen una influència evident en 
aquest procés de producció. D'altra banda, la tècnica del gravat al buit proporciona una elevada 
qualitat, tant sobre suports flexibles com en l'edició de revistes, l'elaboració d'etiquetes, etc.; els 
darrers anys, però, n'ha minvat la importància sobretot en la impressió sobre embalatges i envasos 
flexibles. 

Quant a les altres tècniques tradicionals d'impressió, la tipografia ha tingut els últims anys una 
presència en el mercat que s'ha basat, principalment, en aplicacions de qualitat elevada, i, 
previsiblement, es mantindrà en aquesta veta de mercat en el futur, encara que, per exemple, és 
important l'ús que se'n fa per a la impressió d'etiquetes destinades a productes de consum de gamma 
alta. D'altra banda, la serigrafia ha experimentat els darrers anys un desenvolupament força 
important. L'avantatge que ofereix consistent a fer possible la impressió pràcticament sobre qualsevol 
tipus de suport (paper, vidre, fusta, plàstic, roba, ceràmica, metall, etc.), sobre qualsevol tipus de 
superfície (plana, cilíndrica, esfèrica, cònica, cúbica, etc.) i, fins i tot, fer-la fora del taller en el cas de 
vehicles, portes, vitrines, màquines, etc., la fa insubstituïble per a certes aplicacions molt 
específiques. Així mateix, la relativa simplicitat del procés i de l'equipament permet d'operar amb 
sistemes totalment manuals, si bé hi ha, també, una varietat important d'equipaments altament 
automatitzats que garanteix rapidesa i qualitat en grans produccions. El sistema de serigrafia és 
rendible en tiratges tant curts com llargs. 

Finalment, les fases de l'acabat i l'enquadernació són les que, els últims anys, han tingut un procés 
de canvi tecnològic menys important. Malgrat això, han experimentat una millora considerable, 
especialment en tots aquells aspectes susceptibles de mecanització, seguint la pauta general del 
subsector. En qualsevol cas, s'ha d'esmentar que les empreses d'aquest segment d'activitat tenen un 
pes específic relativament reduït dins el conjunt de la indústria gràfica, atès que concentren poc més 
del 5% del total d'unitats empresarials. En canvi, les firmes d'impressió són les que representen un 
percentatge més elevat sobre el global del subsector, que se situa prop del 75%, mentre que les 
empreses de preimpressió suposen el 20%. 

En aquestes dues especialitats es palesa una tendència creixent vers una integració vertical més gran 
en tots dos sentits, la qual cosa implica que firmes amb una dedicació principal a la preimpressió 
puguin fer funcions de la fase següent i que, encara amb més freqüència, els impressors assumeixin 
activitats prèvies fins a la fase de disseny. La tendència a llarg termini sembla que hauria d'anar en la 
direcció d'integrar de mica en mica els processos de preimpressió i impressió, situació en la qual els 
preimpressors poden aportar un background tecnològic més gran i els impressors, una acumulació 
més important de capital, i que, per tant, presenta una complementarietat clara. 
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1.3. Panorama general del sector del paper, les arts gràfiques la reprografia 
en l'àmbit internacional 

El sector del paper i del cartró es caracteritza per una demanda que mostra una tendència creixent i 
vinculada a l'evolució general de l'economia. Malgrat això, està sotmès a acusades oscil·lacions 
cícliques en el comportament del mercat d'una durada aproximada d'entre tres i cinc anys. Cal dir que 
aquestes oscil·lacions són condicionades per la gran internacionalització del sector i sobretot per la 
marxa dels Estats Units, que és el primer productor en aquest sector, el qual també és condicionat 
per l'evolució de l'oferta, la qual és molt variable. Així, la posada en marxa de noves instal·lacions en 
què es fabrica polpa o la reobertura d'establiments en períodes de reactivació de la demanda i 
d'augments de preus provoca situacions d'excés d'oferta i reduccions dels preus del mercat, cosa que 
genera un canvi de tendència. A més, les oscil·lacions cícliques que pateix el sector es veuen 
afectades per les estratègies d'expansió i de recerca de nous mercats seguides per les grans 
multinacionals papereres i, en una mesura més reduïda, per la relativa fragmentació empresarial que 
hi ha en el mercat en l'àmbit internacional. Aquesta fragmentació implica una descoordinació en 
matèria d'inversions, de creixements de capacitat productiva i de generació d'estocs, la qual cosa 
provoca efectes acumulatius en les tendències del sector i fa que les oscil·lacions guanyin intensitat i 
freqüència. 

S'ha de destacar que tot i les elevades economies d'escala que caracteritzen la producció de paper i 
de pasta de cel·lulosa, els quinze principals fabricants del món concentren una quota global de mercat 
de prop del 34%. No obstant això, els darrers anys s'ha observat un comportament menys cíclic en el 
mercat del paper i del cartró, que ha estat un factor primordial per a l'estabilitat d'aquesta branca. Això 
es pot explicar pel comportament de les empreses multinacionals més importants en afrontar les 
oscil·lacions dels cicles de negocis, a través del desenvolupament d'estratègies de concentració, 
mentre aconseguien millorar les posicions en els mercats. Aquests comportaments s'han materialitzat 
a través de vies diverses. En alguns casos, mitjançant processos de fusió, com ara els desenvolupats 
en anys anteriors per certs grups mundials. En altres ocasions, a través d'adquisicions d'empreses. 
Un exemple d'això va tenir lloc el 2001 amb la compra de Willamette, una firma nord-americana de la 
fusta, del paper i del cartró, per la seva compatriota i rival Weyerhaeuser, la qual cosa va suposar 
reforçar la cinquena posició de Weyerhaeuser com a productor mundial de paper i de cartró. En altres 
casos les actuacions de les empreses multinacionals han consistit en l'intercanvi de divisions de 
negoci entre grups. Sobre això, es pot esmentar, per exemple, que l'any 2000 lnternational Paper va 
cedir la seva filial alemanya Zanders Feinpapiere a l'empresa finlandesa Mêtsa-Serla, com a resposta 
a la seva estratègia de reestructuració, atès que l'activitat desenvolupada per Zanders Feinpapiere 
(paper cuixé) ocupava una posició atípica. Cal remarcar, finalment, que una altra estratègia emprada 
per les grans companyies del paper i del cartró els darrers anys ha estat la reestructuració i 
l'eliminació d'unitats i àrees de negoci no rendibles. 

La crisi dels països del sud-est asiàtic, a partir de la segona meitat de l'any 1998 fins a la darreria del 
1999, i la lenta recuperació que van mostrar durant els anys 2000 i 2001 ha afectat darrerament 
l'evolució del sector del paper i del cartró en l'àmbit internacional. Cal tenir en compte que l'Àsia, regió 
importadora neta de paper i cartró, és important per a la branca arreu del món per dues raons. D'una 
banda, pel potencial de creixement del seu consum, la qual cosa afavoreix el desenvolupament i la 
marxa de les empreses productores europees i nord-americanes. Val a dir que el continent asiàtic 
manté encara un baix consum de paper i cartró (6-7 kg per habitant i any), que fa preveure que la 
demanda continuarà creixent en el futur. D'altra banda, s'ha d'esmentar l'amenaça que suposen per a 
les exportacions occidentals destinades a aquesta regió les fortes inversions locals en noves 
fàbriques de paper i cartró que s'han fet els darrers anys, les quals treballen amb uns costos més 
baixos que els de les fàbriques occidentals. 

Si parlem del sector de les arts gràfiques arreu del món, ens hem de referir a la indústria gràfica dels 
Estats Units. 

L'indústria gràfica nord-americana és la tercera més gran ocupant 1 ,2 milions de treballadors, 
aproximadament, en uns 46.000 establiments, i facturant més de 160.000 milions de dòlars l'any 



2001. És dominada sobretot per petites i mitjanes empreses, moltes de les quals tenen una plantilla 
inferior a 20 treballadors. 
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Les expectatives previstes per a l'any vinent són optimistes; així, s'espera un creixement de les 
vendes de la majoria de branques que formen la indústria de les arts gràfiques als Estats Units. Es 
preveu un augment de les vendes entre el 3 i el 3,5% en branques del sector com l'empaquetatge, les 
etiquetes i els embolcalls. Pel que fa a les revistes, els diaris i els catàlegs, s'espera que les vendes 
augmentaran entre el 2,5 i el 3%. 

Segons alguns estudis fets, el mercat de treball de la indústria gràfica es mantindrà relativament 
estable, la qual cosa permetrà que no hi hagi tensions salarials. Aquesta manca de tensions salarials i 
el fet que els preus de la tinta i d'altres matèries primeres tindran increments molt moderats faran que 
els costos es mantindran relativament estables. Per altra banda, el cost del paper i el de les despeses 
en la seguretat social dels treballadors es poden incrementar sensiblement. 

Els beneficis haurien de millorar una mica respecte als mínims assolits l'any anterior. 

Al Japó la indústria gràfica ocupa el setè lloc dins dels 22 sectors industrials que hi ha en la 
classificació industrial estàndard japonesa; constitueix el 4,5% del total de la facturació i supera 
sectors tan importants com el siderúrgic. 

En el cas japonès hi ha uns 40.400 establiments que ocupen uns 440.000 treballadors amb una 
facturació d'uns 8 bilions de iens, que són el 2,8% del total de la indústria. 

Les companyies del sector al Japó són majoritàriament petites i mitjanes, el 44% de les quals tenen 
una plantilla de 3 empleats o menys; el 88% té menys de 19 empleats i el 99%, menys de 99. 
Tanmateix, aquest 1 % restant, corresponent a empreses amb més de 100 treballadors, factura més 
del 41% del total del sector. 

Més del 70% de la facturació prové de la litografia, la qual ha experimentat un fort creixement els 
últims 20 anys. D'altra banda, la tipografia ha sofert una davallada propera al 40% a causa del procés 
de digitalització. 

Gran part del negoci de !'indústria gràfica va dirigit a altres indústries o al sector de serveis; les 
editorials o el sector bancari en serien bons exemples. L'indústria gràfica es proveeix d'altres 
indústries, entre les quals destaca, evidentment, la del paper, que inclou també la del paper 
tradicional japonès. 

En el quadre següent es mostra l'evolució del Producte Interior Brut i dels Preus al Consum des de 
l'any 1992 fins les últimes dades disponibles corresponents a l'any 2001. L'evolució general en aquest 
període ha sigut d'ascens continu en algunes variables i amb alts i baixos en d'altres, encara que de 
poca importància. 

Perspectives econòmiques (% variació sobre l'any anterior) 

2000 2001 2002 2003 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

Producte Interior Brut 

Estats Units 3,8 0,3 2,3 2,7 

Japó 2,4 -0,3 -0,8 1,3 

Regne Unit 3,1 2,0 1,6 2,5 

Zona Euro 3,5 1,4 0,8 2,0 

Alemanya 3,2 0,8 0,4 1,7 
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França 4,2 1,8 1,0 2,1 

Preus al Consum 

Estats Units 3,4 2,8 1,6 2,4 

Japó -0,7 -0,7 -0,8 -0,5 

Regne Unit 2,1 2,1 2,2 2,5 

Zona Euro 2,3 2,5 2,2 2,0 

Alemanya 1,9 2,5 1,3 1,4 

França 1,7 1,6 1,9 1,6 

Font: Servei d'Estudis de La Caixa 

• Estimació d'indicadors anuals 

Una correcta evolució de l'economia incideix de manera directa a la demanda del sector, per tant, cal 
destacar !'importància que té pel sector la situació econòmica actual a nivell internacional: 

L'any 2002, la situació econòmica internacional va vindre marcada per un clima d'incertesa. Per 
exemple, la recuperació de les borses es va produïr tard i va ser insuficient per atenuar les profundes 
pèrdues de l'any. Avui hi ha una petita esperança sobre un possible final de la trajectòria a la baixa 
del mercat. 

Tot i això, encara avui, la recuperació als Estats Units sembla llunyana i l'economia de la Unió 
Europea tampoc no veu propera la sortida de l'estancament de l'activitat. 
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1.4. El sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia a Espanya 

1.4.1. Visió de conjunt 

La tendència a la concentració de l'activitat que té lloc en el sector del paper i del cartró en l'àmbit 
internacional també es dóna a Espanya. Amb relació a això, s'ha d'esmentar que en el conjunt de 
l'Estat espanyol, que amb Itàlia i Portugal presenta una estructura sectorial més fragmentada que la 
dels principals països productors, ha tingut lloc, els últims anys, un descens continuat d'unitats 
empresarials i productives. Així, si el 1981 hi havia 193 firmes, amb 204 plantes productives i 22.800 
treballadors, l'any 1990 el nombre s'havia reduït a 157 empreses, que disposaven de 167 fàbriques i 
19.700 treballadors, procés que ha continuat posteriorment. El 2001 el nombre de fàbriques era de 
147 fàbriques -15 productores de polpa i 132 que elaboraven paper i cartró- que ocupaven uns 
17.500 treballadors. Al mateix temps, en aquest període de 20 anys s'observa un procés de 
concentració sectorial que ha donat lloc a un increment de les empreses de més capacitat en 
detriment d'aquelles amb unes dimensions més petites. Tot i això, cal remarcar que la superfície 
mitjana de les firmes espanyoles és més petita que la de les seves principals competidores situades a 
l'estranger. 

La indústria espanyola del paper i del cartró és la primera de la Unió Europea pel que fa a l'ús de 
paper recuperat com a matèria primera, amb una taxa d'utilització (percentatge del consum de paper i 
cartró recuperats sobre la producció total de paper i cartró) que l'any 2001 superava el 80%. Val a dir, 
a propòsit d'això, que el 80% del consum anual de paper i cartró (gairebé 6,4 milions de tones) es pot 
recuperar com a matèria primera. Malgrat això, el 2001 la recollida a Espanya de paper i cartró usats 
va ser d'uns 3,5 milions de tones, la qual cosa significa una taxa de recollida (percentatge de 
recuperació de paper i cartró usats sobre el consum global de paper i cartró) del 54%, tan sols. Això 
vol dir que dels 180 quilos de paper i cartró consumits per habitant i any a l'Estat espanyol, només 
se'n recuperen 97 per reciclar-los. Amb tot, Espanya es manté en la setena posició dels països de la 
Unió Europea en recollida de paper i cartró utilitzats. Per bé que els darrers anys la recuperació de 
paper i cartró a tot l'Estat espanyol ha experimentat un gran desenvolupament, aquest continua sent 
insuficient, com es demostra en dos fets. D'una banda, en el fet que el consum de paper recuperat va 
augmentar l'any 2001 el 8% respecte del 2000, mentre la taxa de recollida es va incrementar només 
d'uns 6 punts percentuals per sobre de la de l'any anterior, que va ser del 48%; de l'altra, en el fet que 
el 2001 les importacions de paper recuperat es van incrementar gairebé del 20% respecte del 2000, 
la qual cosa suposa uns 170 milers de tones, procedents, sobretot, d'Alemanya. Com a conseqüència 
d'això, la taxa de reciclatge (percentatge del consum de paper i cartró recuperats sobre el consum 
global de paper i cartró) es va incrementar, el 2001, de més de 9 punts percentuals i es va situar en el 
65,5%. 

Pel que fa a la indústria gràfica, mou cada any més de 7.800 milions d'euros. És el tercer sector 
industrial quant a la mà d'obra ocupada, darrere de la indústria de la confecció i del moble. Té una 
facturació similar a la de la indústria farmacèutica i dóna feina a més del triple dels treballadors 
d'aquesta. Factura gairebé tant com la indústria de la confecció i un 33% més que la indústria del pa i 
de la pastisseria. 

Segons les dades de la FEIGRAF (Federació Empresarial d'Indústries Gràfiques d'Espanya), la 
indústria gràfica és composta per les activitats de preimpressió, impressió, enquadernació i acabats, 
al costat de les del manipulat del paper i del cartró. En total, l'any 1999 funcionaven 11.866 empreses 
a l'Estat espanyol ocupant gairebé 118.000 treballadors. 

El volum de producció, el 1999, va rondar els 7.814 milions d'euros amb un consum de matèria 
primera de 2.369.200 tones, bàsicament paper d'impressió i escriptura, estucat i no estucat, i 
cartronet. El sector va dedicar aquell any 703, 18 milions d'euros a la inversió en equips i tecnologia. 
Aquesta xifra adquireix més importància si es compara amb l'anterior de quatre anys enrere: 278,47 
milions d'euros el 1995. 
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1.4.2. L'evolució recent del sector 

Durant el 2001 l'evolució del sector del paper i del cartró a Espanya es va caracteritzar pel 
manteniment del dinamisme mostrat en l'exercici anterior. La producció estatal es va incrementar fins 
a assolir 5.132 milers de tones, la qual cosa constitueix un augment del 7,7% respecte dels 4.764 
milers de tones del 2000, any en què el creixement va ser del 7%. Cal remarcar que aquest increment 
va ser superior al d'altres països europeus, atès que la majoria van patir una important davallada de 
l'activitat com, per exemple, França, la producció en volum de la qual es reduí el 2001 del 4, 1 %. Amb 
aquest resultat, la indústria espanyola manté el setè lloc del conjunt de la Unió Europea quant al 
volum de fabricació amb aproximadament el 5,5% de la producció, posició que va aconseguir l'any 
1997. D'altra banda, s'ha de destacar que la producció de polpa o pasta de paper va disminuir, el 
2001, de 1'1,7% i va assolir un total de 1.720 milers de tones davant de 1.746 milers de tones del 
2000. Això situa Espanya com a sisè fabricant comunitari de cel·lulosa. En l'exercici del 2001, el grau 
d'utilització de la capacitat productiva instal·lada en el sector va ser d'aproximadament el 89%, nivell 
similar al de l'any anterior i dos punts percentuals per sobre del dels anys 1999 i 1998. 

Cal destacar que el nivell de consum de paper i cartró a Espanya i a Catalunya s'ha multiplicat per 4 
els últims 16 anys i que el 2001 va assolir la xifra de 180 quilos per habitant, mentre que el 1985 tan 
sols era de 50 quilos per capita. Val a dir que aquesta xifra és inferior a la d'altres països europeus 
com, per exemple, Alemanya (280 quilos) i a la dels Estats Units (370 quilos), la qual cosa suposa 
que hi ha un gran potencial de creixement. 

Amb tot, el consum anual per capita de paper i cartró a Espanya triplica la mitjana mundial, que és a 
prop de 50 quilos. Així doncs, cada espanyol consumeix a l'any 80 quilos de paper per a embalatges, 
52 quilos de paper per a impressió i escriptura, 18 quilos de paper premsa i 12 quilos de paper per a 
usos higiènics i sanitaris, mentre que els 18 quilos restants inclouen partides menors, com ara 
etiquetes o paper pintat. En termes relatius, cal fer notar que el segment de la línia marró és el que 
concentra una proporció més gran del consum del conjunt de la indústria, perquè s'estima que els 
usos per a tot tipus d'embalatges absorbeixen més del 47% del total del paper i del cartró que es 
fabrica a Espanya. D'altra banda, cal destacar que el mercat estatal demostra un excés de demanda, 
perquè cada any el consum (uns 7,2 milions de tones) supera el volum de producció (gairebé 5,2 
milions de tones), la qual cosa palesa l'elevat potencial de creixement no explotat per la indústria 
local, però, alhora, evidencia l'elevada penetració i la presència en el mercat de productes importats 
de l'estranger. 

Pel que fa al subsector de les arts gràfiques, l'any 2000 la publicitat i les exportacions de llibres en 
van impulsar el creixement. El sector va enregistrar aquest any un creixement del 8,4% amb una xifra 
de negoci de 4. 700,52 milions d'euros. Els fullets i els impresos n'acaparen la màxima quota de 
producció (39,2%). 

Segons les dades facilitades per la consultora DBK, el 2000 la publicitat i les exportacions de llibres 
van impulsar el mercat de les arts gràfiques, que va créixer del 8,4%. El mercat va experimentar 
increments del 6,7% el 1999 i del 8,4% el 2000, fins a arribar, aquest últim any, a una xifra de negoci 
de 4.700,52 milions d'euros. 

El dinamisme de la inversió en publicitat i de l'ús d'eines de màrqueting basades en suports gràfics, el 
fort increment de les exportacions de llibres i l'aparició de noves publicacions periòdiques van 
fonamentar aquesta evolució positiva. Els fullets i els impresos de promoció van acaparar, el 2000, el 
39,2% de la producció, seguits de les publicacions periòdiques (19, 7%), els llibres (12,9%), el material 
d'envàs i embalatge (9%) i els formularis en continu (5,9%). El comportament més dinàmic va 
correspondre als llibres i als fullets i impresos de promoció, les xifres de negoci dels quals es van 
incrementar del 10,5 i del 9%, respectivament. 

La producció en el segment de publicacions periòdiques també va obtenir, el 2000, un augment 
considerable (+7,9%), encara que inferior al de l'any anterior, mentre que el d'envasos i embalatges 
va créixer del 6,4%. 
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En el sector gràfic té lloc una concentració d'especialitats. Alguns empresaris deriven les activitats cap 
a altres subsectors i incorporen noves tecnologies a les organitzacions respectives. Als Estats Units, 
el nombre d'empreses d'arts gràfiques s'ha reduït del 18% des del 1993, mentre que la demanda ha 
augmentat del 50%. Els analistes consideren que una de les tendències principals del futur de la 
indústria gràfica seran les fusions. 

Els mateixos experts asseguren que alguns elements que generen les inquietuds principals 
detectades en la indústria són el creixent pes de la tecnologia digital, el domini del color, la impressió 
sota demanda i la personalització, els tiratges curts, com també qüestions referents a la formació i la 
gestió empresarials. 

El sector està canviant. Fa anys, la facturació entre empreses d'arts gràfiques se situava per sobre del 
30% del total de la facturació del sector: dels aproximadament 6.01 O milions d'euros que es facturava 
a tot Espanya, 1.800 milions eren el resultat d'operacions internes entre empreses del sector (clients
proveïdors). 

Durant l'any 2003, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha canviat la base de l'Índex de Producció pel 
subsector de Manipulats de paper i cartró i pel d'Arts gràfiques i activitats dels serveis relacionats amb 
els mateixos. 

L'Índex de Producció d'aquest subsector va créixer 7 punts l'any 1999, va perdre 3 punts l'any 2001 i 
va guanyar 16,3 punts l'any 2002, mentre que al primer trimestre de l'any 2003 la mitjana d'aquest 
índex ha caigut respecte l'any anterior 5,3 punts: 

Arts gràfiques i activitats relacionades 

Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des Mitj 
1998 89,4 92,5 97, 1 101,2 99,8 101,0 89,5 71,3 92,2 98,7 93,1 86,2 92,7 
1999 90,2 89,1 101,3 105,7 107,8 110,5 101,8 85,9 100,5 106,9 107,7 103,6 100,9 
2000 94,6 94,9 109,2 101,2 103,2 106,8 89,9 83,1 100,5 104,9 108,9 102,7 100,0 
2001 89,6 87,2 105,2 100,6 102,7 94,3 82,5 77, 7 95,9 109,0 110, 1 109,3 97,0 
2002 111,9 105,8 110,4 121,5 121,3 115,4 113, 1 88,3 115,9 125,5 118, 7 111,8 113,3 
2003 103,0 108,3 113,0 108,1 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

En el subsector de Manipulats de paper i del cartró destaca que l'any 2001 la producció mitjana va 
caure 2 punts respecte l'any anterior, recuperant més de 8 punts l'any 2002, i gairebé 4 punts en la 
mitjana dels 3 primers mesos de l'any 2003: 

Manipulats del paper i del cartró 

Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des Mitj 
1998 95,2 96,9 101,9 96,6 99,6 101,9 106,4 62, 1 102,5 105,9 103,9 89,2 96,8 
1999 95,5 96,9 107,2 100,2 102,4 104,7 96,9 62,5 97,4 101,7 111,3 92,9 97,5 
2000 99,7 106,7 112,3 95,3 112,9 109,3 98,9 67,2 99,5 102,8 109,5 85,9 100,0 
2001 108,2 100,8 104,4 92,4 109,5 101, 1 99,3 68,9 96,0 110,3 105,4 80,6 98, 1 
2002 110,3 104,4 102,5 113,7 114,7 104,0 116,7 81,6 103, 1 120,9 113,0 91,6 106,4 
2003 112,5 109,8 114,0 112, 1 
Font: Institut Nacional d'Estadística 
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Pel que fa l'Índex de Preus en el subsector de les Arts gràfiques, cal destacar la baixada de mig punt 
l'any 1999. L'any 2001, va augmentar una mitjana de 2,4 punts respecte l'any anterior. l en el primer 
trimestre d'aquest any (2003) ha augmentat gairebé 2 punts respecte l'any anterior: 

Arts gràfiques i activitats relacionades 

Gen Feb Mar Abr Maig Jun~ Jul Ag Set Oct Nov Des Mitj 
1998 98,3 98,4 98,1 98,4 99 99,6 99,8 99,8 99,3 99,3 99,4 99,6 99,1 
1999 98,8 99,7 99,7 99 98,2 98,4 98,3 97,6 97,7 98,4 98,7 98,7 98,6 
2000 98,8 99,3 99,4 100 100,5 100,6 99,9 99,6 100,2 100,9 100,4 100,5 100,0 
2001 101,6 101,5 102,2 102,1 101,9 102,7 103 102,9 103 103,2 102,4 102,6 102,4 
2002 102,8 103,6 103,7 104 103,7 103,7 103,9 104,3 103,5 104,6 104,6 104,5 103,9 
2003 104,9 105,8 106,4 105,7 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

En canvi, l'Índex de Preus de Manipulats del paper i del cartró ha experimentat una evolució bastant 
diferent, augmentant més de 6 punts l'any 2000, més de 5 punts al 2001 i estancant-se pràcticament 
des d'aquesta data: 

Manipulats del paper i del cartró 

Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des Mitj 
1998 93,0 93,5 93,4 93,7 93,3 94,5 94,3 93,9 94,0 94,3 94,0 94,0 93,8 
1999 94, 1 94,0 93,9 93,4 93,7 93,7 92,8 93,3 93,6 93,7 93,8 94,0 93,7 
2000 94,9 95,7 96,0 97,0 98,2 100,1 100,6 102,0 102,6 104,1 104,3 104,6 100,0 
2001 105,5 105,3 105,6 106,2 105,3 105,8 105,3 105,0 104,8 105,0 104,9 104,7 105,3 
2002 104,2 104,8 105,0 107,4 105,1 105,3 105,7 105,8 105,8 105,6 105,4 105,7 105,5 
2003 106,2 106,0 105,6 105,9 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

Durant el primer semestre del 2001, el consum total de matèria primera per a papers d'impressió i 
escriptura i cartronet es va reduïr prop del 10% en relació amb el mateix període de l'any anterior. La 
pujada de preus del paper durant l'any 2000 no va comportar pas que se'n comprés menys; al 
contrari, el consum de paper va créixer gairebé del 5%. 

Milers de tones 

Impressió 

Primer semestre 
2001 

Primer semestre 
2000 

i escriptura 855,7 981,7 
Estucat 386,6 519,6 
No estucat 469, 1 462, 1 
Cartronet 262, 1 257,0 
Total 1.117,8 1.232,7 
Font: Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) 

Milers de tones 2000 1999 
Impressió 
i escriptura 1.957,0 1.882,4 
Estucat 995,9 991,5 
No estucat 961, 1 890,9 
Cartronet 437, 1 402, 1 
Total 2.394,1 2.284,5 
Font: Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) 

Variació (en %) 

-12,0 
-25,6 
+1,5 
+2,0 
-9,8 

Variació (en %) 

+4,0 
+0,4 
+7,9 
+8,7 
+4,8 



Evolució de les principals magnituds econòmiques a Espanya 

Fabricació de pasta paperera, paper i cartró (milers d'euros) 
Anys Import net xifra Ingressos Despeses Despeses 

de negoci d'explotació de personal d'explotació 

1998 2.861.184 2.899.751 433.642 2.653.853 
1999 3.079.491 3.119.033 453.758 2.810.568 
2000 4.175.933 4.216.887 506.095 3.670.215 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

Persones 
ocupades 

13.808 
13.989 
15.109 

Hores 
treballades 
(en milers) 

24.016 
24.301 
25.997 

Veient l'evolució de les principals magnituds econòmiques del subsector de la fabricació de pasta 
paperera, paper i cartró del període 1998-2000, s'observa la bona salut d'aquest subsector, perquè 
les magnituds mantenen una evolució positiva. Hi destaquen l'augment dels ingressos d'explotació, 
l'import net de la xifra de negocis i el nombre de persones ocupades. 

Fabricació d'articles de paper i cartró (milers d'euros) 

Anys Import net de Ingressos Despeses Despeses 
xifra de negoci d'explotació de personal d'explotació 

1998 2.861.184 5.242.099 856.219 4.785.649 
1999 5.457.893 5.489.407 925.156 5.069.817 
2000 6.338.751 6.369.213 990.627 5.994.223 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

Persones 
ocupades 

36.811 
38.390 
40.129 

Hores 
treballades 
(en milers) 

65.475 
68.981 
71.731 
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Pel que fa al subsector de la fabricació d'articles de paper i cartró, presenta una evolució similar a la 
del subsector de la pasta paperera, del paper i del cartró, en la qual destaca el fort augment de 
l'import net de la xifra de negocis. Les persones ocupades van augmentar, del 1998 al 2000, del 9%, 
dada que es concreta en 3.318 persones. 

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (milers d'euros) 
Anys Import net de Ingressos Despeses Despeses Persones 

xifra de negoci d'explotació de personal d'explotació Ocupades 

1998 6.431.869 6.474.673 1.660.319 5.892.334 87.295 
1999 6.188.639 6.233.330 1.667.823 5.691.181 82.813 
2000 7.747.190 7.805.722 2.037.136 7.262.793 94.093 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

Hores 
treballades 
(en milers) 

157.207 
148.444 
168.959 

El subsector de les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats té una evolució diferent de 
la dels dos subsectors analitzats anteriorment. Observem el descens que es va donar el 1999 de les 
principals variables econòmiques (l'import net de la xifra de negocis, els ingressos d'explotació, el 
nombre de persones ocupades ... ). No obstant això, el subsector es va recuperar fortament l'any 2000 
amb un augment del 25% tant de l'import net de la xifra de negocis com dels ingressos d'explotació. 

D'altra banda, el nombre de persones ocupades va créixer de més del 13% (11.280 persones). 
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1.4.3. La localització 

El sector del paper i les arts gràfiques es localitza sobretot a les comunitats autònomes de Catalunya i 
Madrid, les quals concentren cap al 60% de l'activitat. Les segueixen a gran distància la Comunitat 
Valenciana, el País Basc i Andalusia, i a molta més distància, Aragó, Navarra, Castalla i Lleó i Galícia. 

Distribució del sector del paper, l'edició i les arts gràfiques a Espanya per comunitats 
autònomes l'any 2000 (en %; s'hi inclou el sector de l'edició) 

Comunitats autònomes Xifra de negocis Despeses de personal 
Catalunya 32,4 32,8 
Madrid 27,5 30,7 
València 8,6 7,7 
País Basc 6,2 6,0 
Andalusia 5,1 4,4 
Aragó 4,2 2,7 
Navarra 3,3 2,8 
Castalla i Lleó 3,2 3,1 
Galícia 3,1 2,8 
Castalla-la Manxa 1,5 1,6 
Canàries 1,3 1,5 
Múrcia 1,0 0,9 
Astúries 0,8 1, 1 
Balears 0,6 0,8 
Cantàbria 0,5 0,4 
La Rioja 0,4 0,4 
Extremadura 0,3 0,3 
Total 100,0 100,0 
Font: web de l'Institut Nacional d'Estadística 

1.4.4. El teixit empresarial 

A Espanya el subsector de la fabricació de pasta paperera, paper i cartró, i a diferència dels altres dos 
subsectors comentats posteriorment, es caracteritza pel fet que el nombre d'empreses que tenen 
menys de 20 treballadors és gairebé el mateix que el d'empreses que en tenen 20 o més, de manera 
que de les 218 empreses que hi havia el 2000, 113 (el 52%) ocupaven menys de 20 persones. 

L'evolució del nombre d'empreses del subsector es caracteritza per un fort descens en el nombre total 
d'aquestes que es va donar del 1998 al 1999, a causa, sobretot, de la davallada en les que ocupaven 
menys de 20 persones; la recuperació posterior de l'any següent va ser deguda, íntegrament, a 
l'augment de les empreses amb menys de 20 treballadors, que van passar de 106 a 113. 

Evolució del nombre d'empreses del subsector de la fabricació de pasta paperera, paper i 
cartró a Espanya 

Anys Total d'empreses Menys de 20 treballadors 20 treballadors o més 

1998 249 140 109 

1999 211 106 105 

2000 218 113 105 
Font: Institut Nacional d'Estadística 



Pel que fa al subsector de la fabricació d'articles de paper, paper i cartró, es caracteritza pel 
predomini de les petites i mitjanes empreses. 

Si observem l'evolució del teixit empresarial d'aquest subsector a Espanya, constatem una reducció 
del nombre total d'empreses del 1998 al 1999. Aquest descens va ser degut al tancament de les 
empreses de menys de 20 empleats (de 1.153 a 1.082), perquè les que tenien una plantilla de 20 
treballadors o més van augmentar (de 393 a 408). En canvi, l'any següent l'increment de les 
empreses de menys de 20 treballadors va ser de 136, i aquelles amb 20 empleats o més van 
continuar el lleuger augment començat l'any anterior. 

Evolució del nombre d'empreses del subsector de la fabricació d'articles de paper, paper i 
cartró a Espanya 

Anys Total d'empreses Menys de 20 treballadors 20 treballadors o més 

1998 1.545 1.153 393 

1999 1.489 1.082 408 

2000 1.632 1.218 414 
Font: Institut Nacional d'Estadística 

Quant al subsector de les arts gràfiques i els suports enregistrats, s'hi observa un fort predomini de 
les empreses mitjanes i sobretot de les petites empreses. 
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Així, de les 10.896 empreses que hi havia a Espanya l'any 2000, 10.081 (92,5%} tenien menys de 20 
treballadors. 

Si ens fixem en l'evolució del nombre d'empreses, se'n constata un decreixement en el període 1998-
1999, reducció deguda al tancament d'empreses, tant de les de menys de 20 empleats com de les 
que tenien 20 treballadors o més, encara que el nombre de tancaments d'empreses amb una plantilla 
de menys de 20 treballadors és, proporcionalment, gairebé el doble que la quantitat de tancaments 
d'empreses que donen feina a 20 empleats o més. 

La forta recuperació, l'any següent, del nombre d'empreses (més de 1.000) s'explica sobretot, i com 
és lògic, per l'augment de petites i mitjanes empreses, tot i l'apreciable increment d'empreses amb 
una plantilla de 20 treballadors o superior a aquest nombre. 

Evolució del nombre d'empreses en el subsector de les arts gràfiques i els suports 
enregistrats a Espanya 

Anys Total d'empreses Menys de 20 treballadors 20 treballadors o més 

1998 10.405 9.676 728 

1999 9.874 9.167 708 

2000 10.896 10.081 815 
Font: web de l'Institut Nacional d'Estadística 
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1.4.5. El comerç exterior 

El bon comportament de les exportacions explica el creixement de la branca al llarg del 2001. A 
Espanya, el volum d'aquestes exportacions van créixer, l'any 2001, prop del 13%. El volum del 
consum domèstic de paper i cartró va experimentar una reducció de gairebé el 6% -total de 6.400 
milers de tones-, la qual cosa va suposar un canvi de tendència respecte a l'exercici del 2000, quan 
aquest es va incrementar del 6% en termes reals. Mentrestant, el consum de polpa o pasta de paper 
va créixer prop del 4% -global de 1.620 milers de tones-, per la qual cosa es va consolidar el canvi 
de tendència que va tenir lloc l'any 2000, quan el consum de cel·lulosa es va incrementar del 10% 
davant de la reducció del 3% de l'exercici del 1999. 

Respecte al sector de les arts gràfiques, l'aspecte més destacable en aquest capítol ha sigut 
l'augment de les importacions de maquinària del sector gràfic en els últims deu anys. 
La següent taula mostra l'augment, al llarg dels anys, de la inversió i de les importacions de 
maquinària al sector de les arts gràfiques i la seva evolució positiva des de l'any 1992 fins el 2001 : 

Inversió i Importació de maquinària a Espanya 1992-2001 (milions d'euros) 

Anys Inversió Variació (en%) Importació Variació (en%) 
1992 331,04 285,90 
1993 195,33 -59,00 172,07 -60,19 
1994 214,86 10,00 194,43 12,99 
1995 278,87 29,79 246,60 26,83 
1996 322,14 15,52 284,94 15,55 
1997 466,99 44,96 412,41 44,74 
1998 674,94 44,53 605,82 46,90 
1999 702,58 4,10 626,62 3,43 
2000 664,74 -5,39 578,05 -7,75 
2001 666,74 0,29 583,76 0,99 
Font: FEIGRAF 

La balança comercial 

Fins a l'agost del 2001, les exportacions constituïen una xifra de 925.95 milions d'euros, gairebé 12 
milions d'euros més que en el mateix període de l'any anterior. 

Milions d'euros Arts gràfigues Mani~ulats Total 
ExQortació 585.40 340.55 925.95 
lmQortació 249.20 328.01 577.21 
Saldo 336.21 12.53 348.92 
Font: Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) 

El comerç exterior l'any 2000 

Milions d'euros Arts gràfigues Mani~ulats Total 
ExQortació 829.04 436.82 1265.86 
lmQortació 379.23 494.90 874.14 
Saldo 449.81 -58.08 391.73 
Font: Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) 



El comerç exterior l'any 1999 

Milions d'euros Arts gràfiques Manipulats Total 
Exportació 713.77 368.01 1081.78 
Importació 360.38 431.39 791.78 
Saldo 353.38 -63.38 290,00 
Font: Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) 

Evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 22 de la CCAE-93 (s'hi inclou el 
sector de l'edició) 

Anys Exportacions Importacions Saldo comercial 

(milions d'euros) (milions d'euros) (milions d'euros) 

1995 665,09 405,54 259,54 

1996 694,98 394,35 300,17 

1997 905,47 456,04 449,43 

1998 977,77 484,96 492,82 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
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El més destacable de l'evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 22 de la CCAE, si 
ens fixem en el període 1995-1998, és que les exportacions cobreixen amb escreix les importacions, 
per la qual cosa el saldo comercial és positiu en tot aquest període. 

Observem que el saldo comercial augmenta any rere any i que cal destacar, únicament, la petita 
reducció de les importacions que es dóna el 1996. 

Evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 21 de la CCAE-93 a Espanya 

Anys Exportacions Importacions Saldo comercial 

(milions d'euros) (milions d'euros) (milions d'euros) 

1995 1.566,41 2.652,72 -1.086,31 

1996 1.305,27 2.394,54 -1.089,27 

1997 1.587,33 2.614,22 -1.026,90 

1998 1.694,95 2.987,17 -1.292,22 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
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En analitzar l'evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 21 de la CCAE en el període 
1995-1998, veiem que les importacions són molts més elevades que no pas les exportacions, cosa 
que genera un important saldo comercial negatiu. 

Si observem l'evolució del subsector any rere any, tant les exportacions com les importacions es 
veuen reduïdes l'any 1996 amb relació a l'any anterior, gairebé en la mateixa proporció; el saldo 
comercial, doncs, queda pràcticament inalterable. 

A partir de l'any següent, tant les exportacions com les importacions augmenten, i destaca el fort 
creixement de les importacions l'any 1998, que provoca una forta caiguda del saldo comercial. 
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1.5. El sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia a Catalunya 

1.5.1. Visió de conjunt 

La presència del sector del paper i del cartró a Catalunya és destacable. Es calcula que hi ha unes 36 
empreses fabricants que ocupen cap a 5.600 treballadors directes. El Principat concentra gran part de 
l'activitat estatal, atès que hi ha instal·lades a Catalunya prop del 30% de les companyies, s'hi agrupa, 
aproximadament, el 32% de l'ocupació total i s'hi genera gairebé el 30% de la producció total. Val a 
dir que la grandària mitjana de les empreses catalanes és menor que la de les firmes de la resta de 
l'Estat. D'altra banda, es pot afirmar que el grau de penetració del capital estranger en el sector és 
important, perquè s'estima que més del 70% de la facturació correspon a firmes participades per 
capital forà. 

Al Principat hi ha una presència important de les diverses activitats manufactureres que integren la 
indústria del paper i del cartró. Tot i això, els últims anys el subsector de la polpa o pasta de paper, 
branca que a Catalunya actualment produeix únicament matèria primera per a papers especials, s'ha 
reduït notablement. En el subsector de les manufactures de paper i cartró, el segment de la línia 
marró és el que té una participació més elevada a Catalunya, perquè representa a la ratlla del 63% de 
la producció total de la branca del paper i del cartró. Aquesta branca la segueixen en rellevància la 
fabricació de paper d'impressió i escriptura amb un pes relatiu en del sector del 25%, dins de la qual 
destaca la producció de paper estucat (un 85-90% del segment), i, posteriorment, els segments del 
paper tissú (8,5%) i de les especialitats (3%). 

A Catalunya la major part de la matèria primera que utilitzen les empreses del sector té l'origen en el 
reciclatge. Concretament, més del 70% del paper i del cartró que es fabrica prové de material 
recuperat. Es preveu que l'augment del reciclatge continuarà al Principat els pròxims anys, per la 
col·laboració que hi ha des de fa un quant temps entre algunes empreses del sector i el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A més, els programes de recollida selectiva per a la 
població en general, que van començar a funcionar durant la dècada dels anys noranta, es continuen 
ampliant per arribar a la xifra òptima d'un contenidor cada 500 habitants. 

Pel que fa al subsector de la indústria gràfica, el nombre de treballadors al Principat és, 
aproximadament, de 35.000, xifra que significa el 32% de l'ocupació d'aquesta activitat en l'àmbit 
estatal, dels quals uns 26.000 treballen en el segment de les arts gràfiques i gairebé 9.000, en 
l'especialitat dels manipulats del paper i del cartró. Encara que l'atomització empresarial és molt 
elevada en l'activitat catalana -aspecte que es palesa en la grandària mitjana de les firmes quant al 
nombre d'empleats, la qual és de 8,8 treballadors, i en el fet que el 97% de les unitats de producció té 
menys de 50 treballadors-, la presència de les companyies mitjanes-grans o grans és clarament més 
important al Principat que no pas a la resta de l'Estat. A propòsit d'això, es pot afirmar que més del 
60% de les empreses espanyoles del subsector amb plantilles superiors a les 50 persones es 
localitza a Catalunya. 

Principals magnituds econòmiques del sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia a 
Catalunya (any 2000) 

Magnituds econòmiques Any 2000 

Producció (milers d'euros) 5.623.890 
Ocupació (persones) 48.200 
Nombre d'establiments 4.112 

Ingressos d'explotació (milers d'euros) 5.831.230 

Despeses d'explotació (milers d'euros) 5.436.466 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya 



Volum de negoci de les empreses de 20 treballadors o més (any 2000) 
Per grup d'activitat econòmica i destinació de les vendes 

CCAE-93 

21.1: Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 

21.21: Fabricació de paper i cartó ondulats, fabricació 
d'envasos i embalatges de paper i cartó 

21.22, 21 .23: Fabricació d'articles de paper i cartó per 
a ús domèstic i sanitari. Fabricació articles de 
papereria 

21.25: Fabricació d'altres articles de paper i cartó 

22.21, 22.22: Impressió de periòdics. Altres activitats 
d'impressió 

22.23: Enquadernació i acabament 

22.24: Composició i fotogravat 

22.25: Altres activitats gràfiques 

22.3: Reproducció de suports enregistrats 

Catalunya 

296.651 

646.302 

79.073 

116.211 

581.165 

50.879 

41.337 

29.537 

14.713 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística, producció i comptes de la indústria 

1.5.2. L'evolució recent del sector 
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Milers 
d'euros 

Resta Estranger 
d'Espanya 

347.420 462.749 

300.595 119.250 

285.424 85.763 

64.274 16.156 

266.833 257.275 

5.125 7.498 

30.463 47.031 

33.727 72.620 

15.816 323 

Com al conjunt de l'Estat, l'evolució del sector del paper i del cartró a Catalunya no és diferent del 
comportament que té aquesta indústria en l'àmbit internacional. Així, després d'un període de crisi 
intensa entre els anys 1990 i 1993, va tenir lloc una reactivació important durant l'exercici del 1994 
que es va mantenir al llarg de la primera meitat del 1995, després de la qual hi va haver una 
desacceleració de la demanda que, juntament amb una acumulació d'estocs de moltes empreses 
consumidores, va provocar un canvi de tendència. Al començament del 1996 el retrocés de la segona 
meitat del 1995 va continuar, però la situació va millorar a partir de l'estiu, la qual cosa va permetre de 
finalitzar aquell exercici a uns nivells de producció i de vendes lleugerament superiors als de l'any 
anterior. Durant els anys compresos entre el 1997 i el 2000 va tenir lloc una recuperació important de 
l'activitat del sector en relació amb els exercicis anteriors, amb un augment superior al 5% de la 
producció en volum al conjunt de l'Estat. Val a dir que els últims deu anys el creixement de la branca 
del paper i del cartró ha estat superior al PIB d'una manera regular, i que els darrers quinze anys el 
consum per capita ha crescut més del doble. 

Els darrers anys la indústria del paper i del cartró s'ha vist afectada per un domini creixent de les 
activitats de distribució. Les empreses fabricants són, com més va, més dependents dels clients, els 
quals estableixen nombroses exigències en qüestions com la qualitat, els preus i els terminis de 
lliurament. Amb relació a això, a Catalunya hi ha un gran nombre d'empreses familiars que dediquen 
tota la capacitat productiva o en dediquen una part a la fabricació de productes que es comercialitzen 
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amb «marques del distribuïdor». Aquest fet s'observa sobretot en les especialitats més vinculades a 
la gran distribució i al consum final, com és el cas de la fabricació de paper tissú (paper absorbent per 
a usos higiènics i sanitaris). 

Evolució dels subsectors del sector del paper i del cartró el 2001 

Polpa o pasta de paper 

Al conjunt d'Espanya, el subsector de la polpa o pasta de paper, el qual té una rellevància escassa al 
Principat, es va caracteritzar, el 2001, per un comportament negatiu. La producció es va reduir 
gairebé del 2% en volum, fins a assolir prop de 1.720 milers de tones. Aquesta disminució va suposar 
un canvi de tendència en relació amb els dos exercicis anteriors, quan la producció va créixer fins a 
una taxa mitjana anual propera al 3,8%. Respecte de les exportacions, es pot afirmar que representen 
gairebé el 47% de la producció i que durant el 2001 van registrar un descens de més del 3% en valor, 
mentre que les importacions, que suposen el 42% de la producció, van augmentar per sobre del 10%. 
Com a conseqüència d'això, la balança comercial del subsector es va deteriorar, tot i que en el 
conjunt de l'Estat el saldo va ser positiu. 

Manufactures de paper i cartró 

• Segment del paper premsa 

El segment del paper premsa té una presència reduïda dins el conjunt del subsector de les 
manufactures de paper i cartró de Catalunya. A tot l'Estat, la producció va experimentar, l'any 2001, 
un creixement del 9,6% en volum i va assolir un total de 316 milers de tones. Això suposa, tanmateix, 
una moderació del dinamisme palesat per l'activitat els darrers anys, quan l'augment va ser del 20% 
el 2000 i del 26, 1 % el 1999. El comportament positiu de la producció es correspon amb el fet que els 
darrers 16 anys el segment del paper premsa ha vist augmentat el consum a Espanya de prop del 
140%, a causa, principalment, de l'aparició de noves publicacions i de la inclusió de més pàgines als 
diaris. Amb relació a això, l'aparició dels mitjans digitals no ha fet canviar la tendència expansiva, sinó 
al contrari, perquè es confirma que els diaris electrònics tenen un efecte d'arrossegament sobre els 
diaris tradicionals, i creen nous lectors. D'altra banda, s'ha d'apuntar que les exportacions del 
segment al Principat van disminuir, el 2001, prop del 12% en valor, la qual cosa suposa reduir força la 
marxa de l'exercici anterior, quan les vendes a l'exterior van créixer del 137%. Per altra part, les 
importacions catalanes del segment es van reduir en euros corrents del 8%, i es va continuar la 
tendència de l'any 2000, en què van caure del 9%. Val a dir que la balança comercial d'aquesta 
especialitat va continuar tenint al Principat un saldo negatiu durant el 2001, encara que aquest va 
disminuir del 7% en relació amb l'exercici anterior. 

• Segment de la línia marró 

El comportament del segment de la línia marró durant l'any 2001 va ser positiu. La producció en el 
conjunt d'Espanya va créixer del 7,5% en termes reals, la qual cosa implicà prop de 2.781 milers de 
tones. Aquest augment va ser superior a l'experimentat en els exercicis del 2000, del 1999 i del 1998 
(6%, 2,3% i 7%, respectivament). 

Respecte al cartró ondulat, per exemple, l'increment de la producció en volum va ser de prop de 1'11 % 
(2.123 milers de tones), taxa més elevada que l'assolida en els tres darrers exercicis (taxa mitjana 
d'aproximadament el 6%). És important de destacar que el consum d'aquest producte s'ha duplicat en 
l'última dècada, la qual cosa respon, sobretot, a l'augment de les trameses derivades de la compra 
electrònica, que demanen un consum superior de cartró per a embalatge. A més, els preus del cartró 
ondulat durant el 2001 es van reduir torça. D'altra banda, l'especialitat del paper kraft per a sacs va 
experimentar, el 2001, una davallada de la producció estatal del 7,2% en termes reals, la qual cosa 
constitueix un canvi de tendència respecte del 2000, any en el qual la producció va augmentar del 
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15%. Això significa que es va passar d'un volum de fabricació de 168,6 milers de tones el 2000 a un 
total de 156,4 milers de tones el 2001. Finalment, l'especialitat del cartronet a l'Estat espanyol va 
registrar, el 2001 , un lleuger increment de la producció, que va ser del O, 7% en termes constants, i va 
assolir un volum de fabricació d'uns 502 milers de tones, davant dels 500 milers de tones de l'any 
2000. 

Pel que fa al sector exterior, el 2001 les exportacions catalanes del segment de la línia marró es van 
incrementar més del 42% en valor, i va continuar la tendència positiva del darrer exercici quan van 
augmentar el 28%. Per altra part, les importacions van minvar aproximadament del 6% en pessetes 
corrents, la qual cosa va fer canviar la marxa positiva dels últims anys (el 2000 van créixer més del 
20%). Cal saber que la balança comercial de l'activitat va registrar, el 2001, un superàvit que va 
trencar la tendència d'exercicis passats. 

• Segment del paper d'impressió i escriptura 

El segment del paper d'impressió i escriptura es va caracteritzar l'any 2001 per una evolució positiva. 
La producció real va créixer en l'àmbit estatal del 7,7% en termes reals, la qual cosa significa un total 
de 1.097 milers de tones, davant dels 1.018 milers de tones del 2000. Aquest segment inclou quatre 
grans tipus de paper, que són l'estucat, el no estucat, l'autocopiador i les especialitats. 

La varietat més important a Catalunya pel volum de consum és el paper estucat, seguit a una certa 
distància del paper no estucat. La producció estatal de papers estucats en unitats es va reduir, el 
2001, del 2,5% (uns 51 O milers de tones), i que l'apartat dels papers no estucats va experimentar un 
augment superior al 18% en termes reals (uns 587 milers de tones). 

Convé saber que el consum de paper per a impressió i escriptura ha crescut, els últims 16 anys, més 
del 160% en el conjunt de l'Estat, creixement que ha coincidit amb l'entrada dels ordinadors a les llars 
i amb un canvi de tendència en el procés de transmissió de la informació, atès que abans, de primer 
s'imprimia i després es distribuïa, i ara, de primer es distribueix i el receptor imprimeix. La destinació 
final del paper per a impressió i escriptura és, principalment, el sector editorial (llibres, revistes, etc.) i 
el de la publicitat i la difusió comercial (publitrameses i bustiades), a més d'altres de menys 
importants. 

Durant el 2001 les vendes a l'exterior del segment català es van reduir de gairebé 1'1 % en termes 
nominals en relació amb l'exercici anterior, mentre que les importacions van disminuir de prop del 
16%. D'aquesta manera, encara que la balança comercial de l'activitat va continuar presentant el 
2001 un dèficit, el volum del saldo es va reduir de prop del 33% en relació amb l'any precedent, com a 
conseqüència de la davallada de les compres a l'estranger, que va ser més gran que no pas la de les 
exportacions. Finalment, cal explicar que els preus del paper d'impressió i escriptura es van mantenir 
força estables al llarg del 2001, tot i que van disminuir lleugerament. 

• Segment del paper tissú 

El segment del paper tissú és una activitat que, normalment, no rep d'una manera intensa els efectes 
de les oscil·lacions dels cicles econòmics. Depèn, en bona part, de les empreses de gran distribució 
comercial i destina els productes, principalment, al consum domèstic i a la restauració. L'any 2001 
aquesta activitat va experimentar en el conjunt de l'Estat un augment de la producció en termes reals 
del 8,4% (uns 469 milers de tones), increment superior a l'assolit els anys 2000 i 1999 (4% i 5,9%, 
respectivament), però inferior al del trienni anterior (mitjana superior al 15%). D'altra banda, les 
exportacions del Principat van disminuir, durant l'exercici del 2001, del 2,5% en pessetes corrents, la 
qual cosa va fer canviar la tendència del 2000, en què les exportacions es van incrementar fins a una 
taxa superior al 70%. Per altra part, les importacions van augmentar aproximadament del 45%, més 
enllà del 18% de l'any 2000. Com a conseqüència de l'evolució negativa de les exportacions i de la 
positiva de les importacions, el saldo de la balança comercial del segment va continuar sent deficitari 
el 2001, i es va incrementar aproximadament del 165%. 
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• Segment de les especialitats 

L'any 2001 l'evolució de la branca de les especialitats va ser positiva. En l'àmbit estatal, la producció 
en volum va créixer gairebé del 7% en relació amb l'exercici anterior (469 milers de tones). Aquest 
increment va ser superior a l'assolit el 2000 (3,5%), però inferior al del 1999 (15,6%). Val a dir que, 
generalment, aquest segment manté un comportament força estable al llarg dels anys, gràcies al fet 
que els productes es destinen a usos molt específics. D'altra banda, cal destacar l'evolució positiva 
del 2001, pel que fa tant a les exportacions, que van augmentar al Principat aproximadament del 
5,5% en termes corrents, com a les importacions, que van pujar del 0,2%. Aquest apartat presenta 
una forta propensió exportadora -al voltant d'un terç de les vendes totals es fan en mercats exteriors
' a la qual cosa s'ha d'afegir que la seva balança comercial és, tradicionalment, gairebé l'única del 
global del sector del paper i cartró que es caracteritza per un superàvit. A propòsit d'això, s'ha de 
remarcar que l'any 2001 el saldo positiu d'aquest segment es va incrementar de prop de 1'11 %. 

Pel que fa al subsector de les indústries gràfiques, ha tingut una evolució positiva. En el període 
1997-2000 es van registrar unes taxes de creixement nominal de l'activitat que van ser del 3% de 
mitjana. L'exercici del 2001 va suposar un canvi de tendència respecte als anys anteriors, atès que la 
branca va patir una disminució en relació amb el 2000. Amb referència a l'índex de producció 
industrial, en l'activitat hi va haver una davallada de gairebé el 4%. Els dos segments que configuren 
la branca van registrar descensos, però l'especialitat de les arts gràfiques va experimentar una 
reducció més gran (del 5% segons l'índex de producció) que no pas la dels manipulats del paper i del 
cartró (aproximadament de 1'1,5%). Cal esmentar que el 2001 el 70% del volum de negoci del 
subsector va correspondre a l'apartat d'arts gràfiques, mentre que el 30% restant provenia del capítol 
dels manipulats del paper i del cartró. L'evolució desfavorable de l'activitat durant el 2001 s'explica, 
sobretot, per la disminució de la demanda interna, si es té en compte que les exportacions van 
augmentar respecte de l'exercici anterior, si bé no prou per contrarestar la davallada del mercat 
domèstic. Un indicador del funcionament de la demanda interna com és la inversió en publicitat va 
disminuir, el 2001, de gairebé el 5%. Els suplements del diumenge dels diaris i les revistes són els 
únics productes que van augmentar en relació amb l'any anterior, concretament, de 1'1,4% i del 2,2%, 
respectivament. 

D'altra banda, convé saber que, seguint la tendència del 2000, l'any 2001 els preus del subsector van 
créixer d'una manera moderada, i que van trencar l'estabilitat d'exercicis anteriors. En el segment de 
les arts gràfiques, els preus es van incrementar per sota de la inflació general de l'economia i, 
significativament, per sobre de l'augment dels preus registrat en l'especialitat dels manipulats del 
paper i del cartró. Aquesta evolució dels preus es justifica tant per la minva de la demanda 
experimentada pel subsector, com per la desacceleració dels costos associats a les matèries 
primeres. D'altra banda, els preus de les matèries primeres van baixar molt durant el 2001 amb una 
mitjana superior al 20%. 

La desacceleració de l'activitat de la indústria gràfica es va veure reflectida en variables com la taxa 
d'ús de la capacitat productiva, que el 2001 es va situar en el 79,4% de mitjana, la qual cosa suposa 
una disminució d'1,6 punts percentuals en relació amb l'exercici anterior (81 %). Malgrat aquesta 
disminució, el grau d'utilització de la capacitat de fabricació entre les empreses se situà més amunt 
del registrat el 1999 (77,4%). 

1.5.3. La localització 

Pel que fa al sector del paper i del cartró, l'activitat es localitza sobretot a les comarques de l'Alt 
Penedès, l'Alt Camp, l' Anoia, el Vallès Oriental i el Ripollès, i, amb menys importància, al Baix 
Llobregat, el Vallès Occidental, el Gironès, la Garrotxa i el Segrià. 

Quant al subsector de la indústria gràfica, el Principat és la comunitat autònoma amb un pes específic 
més gran dins del conjunt de la indústria gràfica espanyola. En el subsector català treballen 3.390 



firmes, que suposen el 27% del total d'empreses de l'Estat (12.459 firmes), de les quals 2.712 són 
d'arts gràfiques i 678, dels manipulats del paper i del cartró. 
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La segona comunitat autònoma en importància és Madrid, amb una presència d'empreses propera al 
23%, seguida de la Comunitat Valenciana, amb aproximadament 1'11 %. Els serveis gràfics s'han 
situat, tradicionalment, a prop de les zones amb una concentració empresarial i institucional més gran 
i, per tant, amb un nombre més elevat de clients potencials, la qual cosa explica per què Catalunya i 
Madrid són les comunitats amb més firmes instal·lades. 

1.5.4. El teixit empresarial 

L'any 2001 les inversions en el sector del paper i del cartró es van continuar destinant, sobretot, a 
l'adequació de l'activitat productiva a les normatives de protecció del medi ambient i del reciclatge, i a 
la modernització i la racionalització de les plantes. Cal destacar que la branca ha aconseguit reduir el 
consum d'aigua a una quarta part els últims 20 anys (de 17 m3/tm a 4 m3/tm), gràcies a la utilització 
de tecnologies netes. A més, l'ús del gas natural com a combustible -en substitució del carbó i del 
fueloil- i la introducció de la cogeneració elèctrica han fet disminuir a gairebé la meitat les emissions 
de diòxid de carboni en el mateix període. La indústria del paper i del cartró va concentrar l'any 2001 
prop del 10% del nombre total de plantes de cogeneració que hi ha a Espanya i el 16% de la potència 
instal·lada. 

En el capítol d'inversions, cal destacar que el grup ltalia Reno de Medici va invertir, el 2001, uns 30 
milions d'euros a la seva fàbrica del Prat de Llobregat, amb l'objectiu d'incrementar-ne la producció 
del 50%. Aquesta inversió va permetre augmentar l'ocupació de la firma, la qual passà de 300 a 400 
treballadors. Aquesta empresa recicla la meitat de les matèries primeres de paper que es generen a 
la rodalia de Barcelona. 

L'empresa Eurotisú, fabricant de paper tissú, situada a Sant Joan de Mediona i pertanyent al grup 
paperer ltalia Cartoinvest, va finalitzar el 2001 amb una inversió de 25 milions d'euros que suposà 
l'ampliació de la fàbrica de 33.000 m2

, en la qual es produeix cartronet i paper des de l'any 1873. Cal 
remarcar que aquesta empresa ha estat el primer fabricant de paper tissú de l'Estat que ha 
aconseguit la certificació mediambiental ISO 14001. 

L'any 2001 Miquel y Costas & Miquel, quart fabricant de papers especials, sobretot de paper de 
fumar, en l'àmbit internacional segons la xifra de negoci, va anunciar una inversió de 22 milions 
d'euros per millorar el funcionament de les seves plantes productives, tres de les quals són al 
Principat (Sant Adrià de Besòs i Capellades, a la demarcació de Barcelona, i Tortosa, a la de 
Tarragona). 

Kadem, empresa que pertany al grup francès Rossman, va fer públic, el 2001, una inversió de 6 
milions d'euros a la seva planta de cartró ondulat de Montblanc. L'objectiu d'aquesta firma és renovar 
les instal·lacions, a més d'ampliar-les. 

En un altre sentit, cal explicar que el grup paperer Gomà-Camps, que té la seu a la Riba i ocupa unes 
400 persones, va començar, el 2001, a consolidar la seva expansió cap als mercats exteriors 
transformant en fàbriques algunes filials a l'estranger que fins ara havien estat delegacions 
comercials. Aquest és el cas de Portugal, on ha invertit 2,5 milions d'euros en l'adquisició de dues 
empreses autòctones amb l'objectiu de començar ràpidament la producció, la qual cosa ha suposat 
l'ampliació de la plantilla en aquell país en 50 treballadors. 

Finalment, en el capítol de crisis empresarials es pot esmentar el cas de la paperera Productos 
Reciclados de Balaguer, filial de Dynamis, que l'any 2001 va presentar un expedient de suspensió de 
pagaments amb un passiu de 2,6 milions d'euros i un actiu de 5,2 milions. 
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Principals empreses del sector de les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats 
l'any 2000 (Grups CCAE-93 22.2, 22.3) 

Empreses Xifra de vendes Creixement Ocupació Municipi 

(milers d'euros) Xifra de vendes (treballadors) 

(%) 

Printer Indústria Gràfica SA 116.341 1.15 652 Baix Llobregat 

Rotocayfo Quebecor SA 46.576 o 150 Vallès Occidental 

Durero Packaging SA 22.912 77.24 175 Vallès Oriental 

Pechiney Celograf SL 33.402 17.08 185 Baix Llobregat 

Graficas de Prensa Oiaria SA 38.781 o 157 Vallès Oriental 

Rotographik SA 23.313 1.03 174 Vallès Occidental 

Grupo Amcor Hispania SA 38.672 306.15 256 Vallès Oriental 

Eurohueco SA 59.339 7.95 343 Baix Llobregat 

Rieusset SA 15.273 14.18 134 Vallès Occidental 

Font: Informa 

Principals empreses del sector del paper l'any 2000 (CNAE 21) 

Empreses Ingressos Creixement Ocupació Municipi 

d'explotació Xifra de vendes (treballadors) 

(milers d'euros) (%) 

Torraspapel SA(1) 683.658 26.72 3.500 Garrotxa/Gironès 

Arbora & Ausonia SL (2) 554.860 3.97 1.471 Vallès Oriental 

Daniel Aguiló Panisello 148.519 20.66 529 Alt Penedès 

Stora Enso Barcelona SA 125.753 11.53 308 Vallès Occidental 

Miquel y Costas & Miquel 119.651 13.37 751 Anoia/Barcelonès 

SCA Hygiene Paper SL 102.060 25.73 267 Alt Camp 

(1) Inclou altres tipus de comerç a l'engròs entre les seves activitats. 

(2) Inclou el comerç a l'engròs de productes farmacèutics entre les seves activitats. 

Font: Informa 
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1.5.5. El comerç exterior 

Les exportacions de paper i cartró del Principat es van incrementar l'any 2001 cap al 9% en valor, 
creixement força inferior al que s'havia registrat el 2000, quan les vendes a l'exterior de la branca van 
augmentar del 30%. Aquest resultat és força positiu d'acord amb el context internacional, considerant 
que la desacceleració de l'activitat econòmica va suposar una forta reducció de les importacions de 
paper i cartró de la majoria de països més industrialitzats. La Unió Europea va continuar sent durant 
el 2001 el principal soci comercial del sector català i de l'estatal. La Unió Europea és l'àrea on es va 
destinar prop del 53% de les vendes totals a l'exterior i d'on va procedir aproximadament el 86% de 
les compres. Per països, destaca França {23% del global d'exportacions), seguida de Portugal (11 %) i 
la Gran Bretanya {8%). 

D'altra banda, cal destacar que el 2001 les importacions catalanes van experimentar una disminució 
de gairebé el 6% en termes nominals, la qual cosa va implicar un canvi de tendència en relació amb 
l'any 2000, en què les importacions van augmentar del 18%. Pel que fa a l'origen de les importacions, 
sobresurt França {25%), seguida d'Alemanya (18%), Itàlia (14%) i Finlàndia (10%). 

Referent al comerç exterior del subsector de la indústria gràfica, el 2001 les exportacions van créixer 
a un ritme inferior al de l'any anterior. Durant aquest exercici es va registrar un increment del 9,6% en 
termes corrents, mentre que el 2000 l'augment va ser del 16, 7%. Aquest increment va suposar un 
volum de vendes a l'exterior de 81 milions d'euros, la qual cosa va suposar una participació més gran 
de les exportacions catalanes en el conjunt del subsector estatal de les arts gràfiques, amb un 
percentatge del 62,7%. Aquest pes específic més gran s'explica pel fet que en l'àmbit espanyol les 
vendes a l'exterior van créixer a un ritme inferior, del 4,4% en valor (un total de 130 milions d'euros). 

Com és tradicional, durant el 2001 el mercat exterior més important del Principat va ser la Unió 
Europea, que va absorbir aproximadament el 69% de les exportacions totals. Com a destinacions, 
destaquen, sobretot, la Gran Bretanya, Alemanya, França i Portugal. La segona gran destinació va 
ser els Estats Units (16% del global de les vendes a l'estranger), seguits de l'Amèrica Llatina (8%), on 
el mercat principal és Mèxic. 

Amb relació als tipus de productes, l'any 2001 el capítol principal va ser les exportacions de llibres, els 
quals van suposar aproximadament el 76% del total del segment, seguits dels fullets i dels envasos i 
embalatges. 

D'altra banda, tot i la seva reduïda importància quantitativa, cal esmentar que les importacions del 
subsector van registrar, durant el 2001, un augment en valor del 18, 7% respecte de l'exercici anterior i 
van arribar als 61 milions de pessetes, quantitat molt inferior a la xifra de vendes a l'exterior. Com a 
conseqüència d'això, la balança comercial del subsector va tenir un saldo positiu de 13.456 milions de 
pessetes. 
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Evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 22 de la CCAE-93 a Catalunya (s'hi 
inclou el sector de l'edició) 

Anys Exportacions Importacions Saldo comercial 

(milions d'euros) (milions d'euros) (milions d'euros) 

1995 298,74 133,32 165,42 

1996 320,89 131,15 189,75 

1997 420,65 154,93 265,71 

1998 433,70 168,83 264,87 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

Evolució del comerç exterior de les indústries de la divisió 21 de la CCAE-93 a Catalunya 

Anys Exportacions Importacions Saldo comercial 

(milions d'euros) (milions d'euros) (milions d'euros) 

1995 455,25 820,25 -364,99 

1996 434,03 733,51 -299,48 

1997 526,23 796,34 -270,10 

1998 583,77 895,92 -312,15 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
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1.6. Anàlisi subsectorial del sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia 
a Catalunya 

1.6.1. La pasta de paper, el paper i el cartró 

El subsector de la pasta de paper, el paper i el cartró es pot dividir en dues branques: la de la 
fabricació de pasta de paper i la de la fabricació de paper i de cartró. La primera comprèn la fabricació 
de pasta de paper amb fibra verge i també amb fibra regenerada. 

1.6.1.1. Principals magnituds econòmiques 

La branca de la pasta de paper, el paper i el cartró representa el 18,8% pel que fa a la producció, el 
17,2% en valor afegit i el 10,6% en ocupació del total del sector del paper, les arts gràfiques i la 
reprografia. 

El subsector va generar, l'any 2000, una producció global de 1.059 milions d'euros i un valor afegit 
brut de 325 milions d'euros. El teixit industrial era constituït per un total de 83 establiments que 
ocupaven uns 5.100 treballadors. 

L'evolució del subsector de la pasta de paper, el paper i el cartró s'ha caracteritzat, els darrers anys, 
per l'increment substancial de fes principals magnituds econòmiques. Així, en el període 1997-2000 fa 
producció en euros corrents va augmentar del 28,4%, mentre el valor afegit brut es va incrementar del 
18,2% i l'ocupació va augmentar de 100 persones (el 2%); a més, el nombre d'establiments es va 
reduir de 87 a 83. 

L'evolució del subsector en fes seves variables més importants no ha tingut, any rere any, grans alts i 
baixos. Així, l'ocupació va ser constant en 5.000 empleats i es va donar un increment de 100 
empleats únicament del 1999 al 2000. Pel que fa a fa producció i el valor afegit brut, presenten 
evolucions similars, de manera que del 1997 al 1998 es van incrementar del 5, 1 % i del 7,2%, 
respectivament; del 1998 al 1999, es van mantenir constants, i del 1999 al 2000 l'increment va ser 
notable amb pujades del 22,5% en fa producció i del 10,4% en el valor afegit brut. 

Magnituds econòmiques 1997 2000 
Producció (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 825.026 1.059.187 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 275.354 325.432 
Ingressos d'explotació (milers d'euros) 893.142 1.157.878 
Despeses d'explotació (milers d'euros) 818.829 1.077.297 
Ocupació (persones) 5.000 5.100 
Establiments (unitats) 87 83 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

1.6.1.2. El teixit empresarial i la localització 

L'evolució de la branca, pel que fa al teixit empresarial, es va veure afectada, els darrers anys, per la 
reducció moderada del nombre d'establiments, que va passar de 87 a 83 en el període 1997-2000. 

Quant a les empreses que tenen més de 25 treballadors, estan molt escampades per les diferents 
comarques de Catalunya. Del total de 40 destaquen les 7 de l'Anoia (17,5%), les 5 de l'Alt Camp, les 
4 del Vallès Oriental, les 3 de l'Alt Penedès i les 3 del Baix Llobregat. 
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1.6.1.3. El comerç exterior 

Referent al subsector de la pasta de paper, el paper i el cartró, prop del 42% de les vendes de l'any 
2000 van ser tetes a l'estranger. Aquest percentatge d'exportacions sobre el volum total de negoci es 
manté estable per tot el període estudiat (1997-2000). 

El 58% restant de vendes de l'any 2000 es va distribuir de la manera següent: el 27% a Catalunya i el 
31 % a la resta d'Espanya. 

Destinació de les vendes 
(empreses de 20 treballadors o més) 1997 1998 1999 2000 
Volum de negoci (milers d'euros) 851.029 892.158 899.085 1.106.820 
Catalunya (milers d'euros) 236.427 254.662 226.702 296.651 
Resta d'Espanya (milers d'euros) 261.902 261.012 285.206 347.420 
Estranger (milers d'euros) 352.700 376.484 387.177 462.749 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

1.6.2. La fabricació d'articles de paper i de cartró 

El subsector de la fabricació d'articles de paper i de cartró comprèn la fabricació d'objectes diversos 
com, per exemple, la fabricació de paper i cartró ondulats, la fabricació d'envasos i embalatges, la 
fabricació d'articles de paper i cartró per a ús domèstic i sanitari, articles de papereria, papers 
pintats ... 

1.6.2.1. Principals magnituds econòmiques 

La branca de la fabricació d'articles de paper i de cartró constitueix el 34,4% de la producció, el 28,5% 
del valor afegit i el 27,8% de l'ocupació del total del sector del paper, les arts gràfiques i la reprografia. 

L'any 2000 el subsector va generar una producció de 1.934 milions d'euros i un valor afegit brut de 
539 milions d'euros. El teixit industrial era format per 639 establiments que ocupaven uns 13.400 
treballadors. 

En l'evolució dels darrers anys del subsector, destaca l'increment de la producció total, que en el 
conjunt del període 1997-2000 va créixer del 17,5% en euros corrents. Més modest va ser l'augment 
del valor afegit brut, que es va incrementar del 2,6%. Amb relació a l'ocupació, va créixer de 500 
persones, cosa que significa un augment total del 3,9%. Mentrestant, el nombre d'establiment va 
passar de 563 el 1997 a 639 l'any 2000, és a dir, un increment del 13,5%. 

Si mirem l'evolució del subsector any rere any, observem una primera davallada de les magnituds 
econòmiques; així, en el període 1997-1998 la producció total es va veure reduïda del 4,2%; més 
gran va ser la baixa del valor afegit brut (9, 1 %) i de l'ocupació (11,6%), mentre que el nombre 
d'establiments es va reduir de 40 unitats, cosa que significa una baixa del 7, 1 %. L'any següent, el que 
va de 1998 a 1999, va destacar el gran augment de l'ocupació (13,2%), que va compensar de sobres 
la davallada de l'any anterior; a més, la producció, l'ocupació i el nombre d'establiments van 
augmentar amb pujades superiors al 2%. Entre l'any 1999 i el 2000 es va donar un gran creixement 
de les variables, de manera que la producció va augmentar del 18,8%; el valor afegit brut, del 10,2%, i 
el nombre d'establiments, del 19,4%, mentre l'ocupació continuava la bona trajectòria i 
s'incrementava del 3,9%. 
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Magnituds econòmiques 1997 2000 
Producció (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 1.645.782 1.933.840 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 525.128 538.800 
Ingressos d'explotació (milers d'euros) 1.714.157 2.008.021 
Despeses d'explotació (milers d'euros) 1.540.036 1.910.997 
Ocupació (persones) 12.900 13.400 
Establiments (unitats) 563 639 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

1.6.2.2. El teixit empresarial i la localització 

L'evolució de la branca s'ha caracteritzat els darrers anys per un augment important del nombre 
d'establiments que treballen a Catalunya: entre el 1997 i el 2000 va augmentar de 76 establiments, i 
va passar de 563 unitats a les 639 de l'any 2000. 

El subsector de la fabricació d'articles de paper i de cartró es localitza essencialment a les comarques 
més industrials del cinturó de Barcelona i a localitats d'altres indrets amb una presència destacada de 
l'activitat industrial. De les 112 empreses que hi ha a Catalunya i que tenen més de 25 empleats, 21 
(el 18,75%) se situen al Vallès Occidental; 18, al Baix Llobregat, i 16, a l'Alt Penedès. També 
destaquen les 1 O del Vallès Oriental, les 9 del Barcelonès, les 7 de l' Anoia i les 6 del Maresme. 

1.6.2.3. El comerç exterior 

Del total de vendes fetes el 2000 en el sector de la fabricació d'articles de paper i de cartró (1.713.043 
milers d'euros), el 13% són exportacions. L'any 1997 aquest percentatge era del 9% i va anar 
augmentant fins al 13% del 2000. 

Així, prop de la meitat de les vendes del 2000 es van fer a Catalunya; el 38%, a la resta de l'Estat 
espanyol, i, com hem dit, un 9% a l'estranger. 

Destinació de les vendes 
(empreses de 20 treballadors o més) 1997 1998 1999 2000 
Volum de negoci (milers d'euros) 1.420.955 1.401.467 1.450.157 1.713.043 
Catalunya (milers d'euros) 683.340 696.079 723.860 841.586 
Resta d'Espanya (milers d'euros) 608.953 560.646 565.765 650.293 
Estranger (milers d'euros) 128.662 144.743 160.532 221.170 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

1.6.3. Les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats 

El subsector de les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats es pot dividir en dues 
branques: la primera correspon al punt 22.2 de la CCAE (arts gràfiques i activitats dels serveis que 
s'hi relacionen) i comprèn la impressió de periòdics, altres activitats d'impressió, enquadernació i 
acabament, composició i fotogravat i altres activitats gràfiques; la segona branca és la reproducció de 
suports enregistrats, correspon al punt 22.3 de la CCAE i engloba la reproducció de suports de so 
enregistrats, la reproducció de suports de vídeo enregistrats i la reproducció de suports d'informàtica 
enregistrats. 



1.6.3.1. Principals magnituds econòmiques 

La branca de les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats representa el 46,8% de la 
producció, el 54,2% del valor afegit i el 61,6% de l'ocupació del total del sector del paper, les arts 
gràfiques i la reprografia. 

L'any 2000 aquest subsector va generar una producció d'uns 2.630 milions d'euros i un valor afegit 
brut de 1.024 milions d'euros. El teixit industrial era format per 3.390 establiments que ocupaven 
29.700 treballadors. 
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L'evolució global del subsector de les arts gràfiques i la reproducció de suports enregistrats s'ha 
caracteritzat per un augment notable de les principals variables econòmiques (producció, valor afegit 
brut, ocupació i nombre d'establiments). Així, veiem un increment del 34,6% en la producció total del 
període 1997-2000. A més, el valor afegit brut va augmentar en el mateix període del 31,6%. 
L'ocupació va augmentar de 5.000 empleats, cosa que significa un creixement del 20,2%, i el nombre 
d'establiments va passar de 2.918 l'any 1997 a 3.390 el 2000, és a dir, un augment del 16,2%. 

Tanmateix, l'evolució al llarg d'aquests anys no ha estat uniforme. Així, observem el gran creixement 
esdevingut en el període 1997-1998 amb augments importants de la producció (26,5%), el valor afegit 
(19,9%) i l'ocupació (14,6%). En canvi, constatem un descens en el nombre d'establiments (67 
unitats). Del 1998 al 1999 hi va haver un descens generalitzat en les variables econòmiques del 
subsector que es va concretar en una davallada de la producció (13,5%), el valor afegit brut (5, 1 %) i 
l'ocupació (3,2%). A més, va continuar la tendència començada l'any anterior i es van tancar 54 
establiments més, que representen gairebé el 2% del total. L'any que va del 1999 al 2000 va ser de 
recuperació del subsector perquè hi va haver augments notables de la producció (23%), el valor afegit 
brut (15%), l'ocupació (8%) i el nombre d'establiments (21 %). 

Magnituds econòmiques 1997 2000 
Producció (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 1.954.183 2.630.863 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 778.449 1.024.255 
Ingressos d'explotació (milers d'euros) 1.965.561 2.665.331 
Despeses d'explotació (milers d'euros) 1.782.846 2.448.172 
Ocupació (persones) 24.700 29.700 
Establiments (unitats) 2.918 3.390 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

1.6.3.2. El teixit empresarial i la localització 

En el període 1997-2000 la branca va registrar un increment del nombre d'establiments i va passar 
dels 2.918 de l'any 1997 als 3.390 de l'any 2000, la qual cosa constitueix un creixement de 472 
establiments. 

El subsector es localitza sobretot a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental. Així, de les 165 empreses situades a Catalunya amb una plantilla superior a 25 empleats, 
60 són a la comarca del Barcelonès; 37, al Baix Llobregat, i 33, al Vallès Occidental, dades que 
representen el 36, el 22 i el 20% respectivament. També destaquen les 10 firmes del Vallès Oriental, 
les 7 del Bages, les 5 que hi ha a la comarca de l'Anoia i les 4 del Gironès. 



43 

1.6.3.3. El comerç exterior 

Del total de vendes fetes pel subsector d'arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats a l'any 
2000 {1.454.339 milers d'euros), 384.746 milers d'euros són fets a l'estranger, cosa que representa el 
26,5% del total, percentatge superior al d'anys anteriors {22,5% al 1999). 

Del total de vendes fetes al 2000 pel subsector, pràcticament la meitat són fetes al territori de 
Catalunya, mentre que a la resta d'Espanya el 24% restant. 

Destinació de les vendes 
(empreses de 20 treballadors o més) 1997 1998 1999 2000 
Volum de negoci (milers d'euros) 1.106.834 1.183.951 1.289.515 1.454.339 
Catalunya (milers d'euros) 630.979 672.070 658.392 717.630 
Resta d'Espanya (milers d'euros) 245.403 262.277 340.148 351.963 
Estranger (milers d'euros) 230.452 249.604 290.976 384.746 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 



1. 7. Principals aspectes horitzontals 

El desafiament multimèdia 

S'està donant un fenomen creixent de vinculació entre les arts gràfiques i les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Una vinculació, per altra banda, inevitable, necessària i 
imprescindible. La informàtica ha introduït arreu més canvis en la indústria gràfica en aquests últims 
40 anys que no pas la impremta en els 500 que fa que es va inventar. L'acte de la impressió s'havia 
mantingut inalterable fins que va aparèixer la impressió digital. 
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La vinculació entre les arts gràfiques i la informàtica pren una presència més visible en la 
preimpressió. La informàtica ha fet canviar completament el concepte de preimpressió. Les empreses 
fotomecàniques o de preimpressió han diversificat les seves activitats incorporant màquines digitals, 
de manera que han ampliat la gamma de serveis que oferien, que consistia a fer, únicament, fotolits, 
fotocomposicions, maquetacions o dibuixos creatius. Aquests canvis han diluït els límits clars entre els 
sectors de la impressió, la preimpressió i els acabats. La prova segueix sent un factor important, 
només que ara sol ser digital, el concepte Computer to Plate (CtP) s'ha estès, es treballa amb 
programes HTML per fer planxes i es distribueix el material per Internet. 

Per altra part, com més va, l'impressor ha de conèixer més bé tots els processos de la cadena gràfica 
(disseny, composició, maquetació, obtenció de proves, etc.). D'alguna manera, l'impressor del futur 
haurà d'assumir moltes funcions que actualment té assignades l'editor. 

El sector deixa entreveure les tendències següents: un increment de la importància de la impressió 
digital i dels sistemes de telecomunicacions (digitalització de la informació), un pes més gran dels 
tiratges curts i una globalització dels sistemes de preimpressió. Així doncs, el domini de la informació 
serà un dels aspectes més importants de l'empresa gràfica, necessari per aprendre i dominar la 
tècnica de la fabricació de productes i serveis, i disposar d'una xarxa de comunicacions tant exterior 
com interior. 

Programari gràfic 

Si per a les arts gràfiques en general l'arribada de la informàtica ha suposat una renovació important, 
per al disseny gràfic en concret ha estat una reinvenció. Avui dia, en el sector de la impressió 
conviuen les tècniques tradicionals amb les aportacions digitals, mentre que en l'àmbit de la creació 
visual és difícil de trobar vigent un procés que des del principi fins al final no faci ús de les noves 
tecnologies. 

El programari s'ha convertit en un sector molt dinàmic; tant, que l'últim any ha experimentat un 
creixement proper al 12%. El volum més elevat d'exportació, gairebé la meitat, s'aconsegueix 
curiosament a Europa, tot i que els nivells més alts de vendes i el consum majoritari tenen lloc als 
Estats Units i el Japó. 

D'aquest ràpid ritme de consum de programari n'és un paradigma el programari de disseny gràfic, que 
en la majoria de casos treu al mercat moltes versions d'un mateix producte en un curt període de 
temps. La millora d'un programa o paquet de programes no suposa pas l'obsolescència automàtica de 
les versions anteriors, però sí que en comporta l'ampliació i noves prestacions. 

Tipus de «programari » gràfic 

A més del processador de textos, els professionals del disseny gràfic utilitzen bàsicament dos tipus de 
programari: el de maquetació i el programari gràfic pròpiament dit. 



Els programes de maquetació són un exemple de la manera com la tecnologia digital afavoreix la 
convergència de processos fins ara separats: en els paquets actuals de programari de 
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maquetació es poden manipular tant imatges com tipografies i disposar de tots aquests elements en 
la pàgina en forma de muntatge electrònic. Page Maker, Quarkxpress i Adobe in Design són els 
programes més utilitzats en aquest àmbit, programes destinats sobretot a la maquetació de 
publicacions que treballen amb descàrregues de textos que es reparteixen en columnes. 

Entre els programes de programari que més trien els centres espanyols d'impressió per fer els treballs 
respectius, destaquen Photoshop i Freehand. 

Els programaris de pintura o de mapes de bits són els més senzills per a les tasques d'il·lustració. 
Aquests programes tracten la pantalla com una xarxa de pícsels que es poden pintar un per un o en 
blocs, a més de permetre tallar, copiar, enganxar, etc. 

A més, el programari de dibuix permet la creació de figures d'una manera molt precisa, a mà alçada o 
utilitzant diverses eines per al dibuix geomètric. En aquest àmbit els programes més comuns són 
Photoshop, lllustrator i Freehand. Photoshop se centra en la manipulació d'imatges, mentre que 
lllustrator i Freehand fan possible d'intervenir molt més en el procés perquè permeten de dibuixar, 
retocar i fins i tot preparar el treball definitiu abans de dur-lo a impremta. També és molt estès l'ús del 
paquet Corel, que inclou en els diferents programes gairebé totes les funcions de manipulació 
d'imatge i text especificades fins ara. 

També hi ha els programes de traçat automàtic, que són una combinació del sistema de mapes de 
bits i del sistema de dibuix, i que barregen les millors característiques de cadascun d'aquests dos 
programaris. 

Igualment, la classificació tradicional del programari utilitzat en el disseny gràfic inclou els programes 
de manipulació de tipus i de disseny de fonts. Amb programes com Fontografer, el dissenyador pot 
compondre tipografia, crear nous dissenys de fonts, editar les fonts que ja hi ha o fins i tot elaborar 
logotips. 

Finalment, el programari més nou és el relatiu a la creació de pàgines web, com ara Dreamweaber i 
Fireworks. Per dotar aquestes pàgines de més dinamisme, és habitual de recórrer a la creació 
d'animacions que s'elaboren amb Flash o Director en la majoria de casos. 

La impressió digital 

La tecnologia digital ha revolucionat el sector de la fotografia, el sector gràfic i la impressió. Gràcies a 
les eines digitals, els temps de producció en la creació, el disseny i la impressió són, com més va, 
més reduïts. Els avantatges que suposa la tecnologia digital per al terreny de la imatge i la impressió 
són innombrables en comparació de les tradicionals tècniques d'impressió com la fotogràfica o l'òfset. 
L'avantatge de la impressió digital està fonamentalment en el fet que obtenir el producte final és d'allò 
més econòmic, perquè el procés se simplifica en relació amb les tècniques tradicionals: es passa de 
la creativitat a la producció sense intermediaris. 

Es calcula que en un termini de 5 anys, la impressió digital ja serà una competència directa a l'òfset 
comercial, la qual cosa comportarà un canvi estratègic per al mercat. Les previsions de creixement 
d'aquest tipus d'impressió són tan importants que no pot deixar indiferent cap agent implicat en el 
sector gràfic. Si l'any 2000, per cada impressió digital se'n feien prop de 7 mitjançant l'òfset, l'any 
201 O se'n faran 2, tan sols. 

L'oferta d'impressió digital a Espanya encara és molt inferior a la mitjana europea. Segons els experts, 
la impressió digital evolucionarà cap a tiratges cada vegada més grans, mentre que les rotatives 
evolucionaran cap a tiratges progressivament més baixos. La tecnologia digital va guanyant terreny a 
alguns segments tan consolidats com la serigrafia, les impremtes van incorporant sistemes de 
preimpressió i les empreses de preimpressió inverteixen en màquines d'imprimir. 
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Quant als altres àmbits del sector gràfic, la impressió digital s'ha convertit en un complement ideal per 
a l'activitat gràfica tradicional i s'ha fet imprescindible, entre altres aplicacions, en el petit i gran format. 

La impressió digital va sorgir per abastir el mercat gràfic d'una sèrie de productes que la impressió 
convencional (serigrafia, òfset, etc.) no podia elaborar. Han estat decisius cinc factors per al seu 
creixement espectacular durant l'última dècada: l'aparició del primer Macintosh el 1985, la utilització 
massiva de la informàtica en sector gràfic, la facilitat per a la preimpressió, la resposta immediata del 
mercat i l'aparició de nous consumidors. 

Amb l'aparició del primer Mac i del PostScript, la preimpressió es va tornar menys complicada i en van 
disminuir els costos i la complexitat tècnica. La penetració i l'ús massius de la informàtica han fet que 
actualment amb un programa fotogràfic es puguin produir impressions digitals de petit i gran format el 
mateix dia, perquè tots els equips poden estar connectats entre si. Per altra banda, d'una manera 
progressivament més ràpida, els equips tenen una potència més gran i molta més versatilitat a uns 
preus més reduïts. 

El mercat gràfic, seguint la tònica general, demana, com més va, respostes més ràpides, derivades 
de la gran especialització a què ha arribat. Paral·lelament, s'afavoreix l'aparició de llençades curtes. 

Un dels clients més importants de la impressió digital és tot aquell sector que normalment tenia la 
necessitat d'un nombre molt reduït d'exemplars, tant en petit format com en gran format. Abans de la 
impressió digital, per al gran format es recorria a la serigrafia per cobrir aquesta demanda. Per al petit 
format, els mètodes que s'utilitzaven eren les fotocòpies en color o la impressió òfset. Per altra part, el 
cost de la impressió digital ha anat descendint al llarg dels anys. 

Reducció dels geríodes de lliurament 

1999 2004 
El mateix dia 2% 10% 
L'endemà 4% 14% 
Al caQ de dos dies 18% 26% 
Al caQ d'una setmana 32% 29% 
Al caQ de dues setmanes 30% 14% 
Al caQ d'un mes 8% 4% 
Més enllà d'un mes 6% 3% 
Font: Ricard Casals Consultant 

La impressió òfset seguirà sent la tecnologia dominant, encara que la impressió digital tindrà un 
creixement relatiu més gran i per sectors. Durant els últims anys, el segment inkjet corporatiu ha 
viscut un espectacular increment en equips instal·lats. 

Per altra part, l'avenç en la impressió digital propiciarà també una millora contínua en la impressió 
convencional. Amb relació a això, es preveu que l'any 2004 es podrà arribar a 2.500 pàgines per 
minut, aproximadament. El desenvolupament en les màquines professionals d'imprimir i en els equips 
d'acabat se centrarà, bàsicament, en la reducció del temps d'arrencada i en la posada a punt. Fins i 
tot els impressors digitals també adoptaran la impressió convencional sobretot per a tots els treballs 
de petit format. En el futur, s'incrementarà notablement la demanda de productes i serveis gràfics 
individualitzats, adaptats o personalitzats, i es manifestarà molt més la necessitat de controlar els 
fluxos de feina, la planificació de la producció i la configuració dels sistemes productius. 

Finalment, l'avanç imparable de les telecomunicacions en facilitarà l'ús com a vehicle d'ajuda per a 
qualsevol feina d'impressió, tant digital com convencional. 



Els últims anys la impressió digital en gran format s'ha desenvolupat a un ritme anual del 30%, i la 
previsió dels experts és que a curt termini aquesta xifra arribarà al 50%, un dels creixements més 
grans del sector gràfic. 

47 

Un dels grans impulsors de la impressió digital és el gran format, que ha viscut una accelerada 
progressió durant els últims anys. Amb l'ajuda de la serigrafia i les característiques pròpies dels nous 
materials d'impressió, és possible de reproduir cartells gegants que poden romandre molt de temps a 
l'aire lliure sense patir gens de desgast. 

En tots aquests casos, l'objectiu que cal complir és el mateix: comunicar i presentar alguna cosa que 
cridi l'atenció encara que de bon començament aquesta crida d'atenció sigui deguda a les dimensions 
espectaculars del que s'anuncia. 

Aquest sector ha atret els experts, que esperen que serà aquest i no un altre el que tindrà una 
expansió més gran en el conjunt de les arts gràfiques i s'aproximarà, així, a xifres com les que es 
generen a França, Alemanya i el Regne Unit. 

La impressió inkjet 

La tercera part dels equips instal·lats per imprimir digitalment en gran format són inkjet, tecnologia de 
la qual s'espera un creixement més gran els pròxims dos anys amb un increment fins al 50% del 
nombre d'unitats instal·lades. Aquesta tecnologia presenta molts avantatges respecte a les altres: 
diversitat de suports utilitzats, procés automatitzat, tiratges més curts i ràpids, lliurament immediat, 
etc. 

Per altra part, la impressió òfset digital també avança, però no tant com la inkjet. No obstant això, 
suposarà una competència directa per a aquesta durant els pròxims anys. 

El procés d'impressió 

Per raons òbvies, en l'elaboració d'un gran cartell, la qualitat d'impressió preval normalment sobre la 
resta de factors presents en el procés de realització. Per imprimir una fotografia de grans dimensions 
es necessiten moltíssimes dades digitals. 

En la impressió de gran format, els avantatges que té la impressió digital són indiscutibles, perquè 
permet resolucions properes a 300 punts per polzada, quan altres sistemes més convencionals no 
superaven els 50 punts. 

El Computer to Plate 

El Computer to Plate (CtP), un dels sistemes que més han fet canviar els processos de producció en 
la preimpressió i la impressió, ha suposat tota una revolució per al món de les arts gràfiques. Els 
temps d'arrencada són inferiors, els terminis de lliurament de treballs es redueixen, el registre en 
màquina és més ràpid i els problemes d'ajustament disminueixen d'una manera considerable. 

La incorporació dels sistemes CtP (d'ordinador a planxa) ha permès a l'impressor, per exemple, de 
lliurar als seus clients planxes finals en comptes dels antics fotolits. Amb la incorporació de la 
informàtica i els sistemes de proves digitals, s'ha tancat pràcticament el cercle del treball gràfic perquè 
la cadena sigui plenament digital i s'obtinguin pel·lícules o planxes acabades. 

El CtP permet més qualitat, una producció més ràpida i més rendibilitat. Es tracta d'una tecnologia 
madura que necessita l'arribada de treballs en format digital i un sistema d'entrada digital. També 
redueix la mà d'obra, és totalment digital, les variables de producció són inferiors i ofereix el punt de 
primera generació. 



Els especialistes preveuen que aquest sistema repercutirà sobretot en empreses fotomecàniques i 
petits impressors que es vulguin beneficiar dels avantatges tècnics i comercials que ofereix aquest 
sistema. 
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El seu èxit depèn dels factors tècnics, humans i comercials de cada empresa. El CtP no és un sistema 
tancat sinó completament obert, tant d'entrada com de sortida d'arxius amb molts altres sistemes i el 
seu àmbit d'actuació comprèn mercats tan diferents com l'embalatge, la impressió comercial i la 
premsa diària, entre d'altres. 

Alguns inconvenients que provoca aquesta tecnologia deriven del fet de ser nova. Es tracta de 
problemes ocasionats per l'escassa estabilitat de les planxes o la falta d'estandardització de formats, 
atès que es necessita temps per perfeccionar els sistemes actuals. 
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Bloc 2: 

Edició 
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2.1. Introducció i metodologia 

Aquest bloc de l'estudi té com a objectiu l'anàlisi de l'estructura del sector de !'indústria cultural de 
l'edició de llibres a Catalunya, alhora que es fa referència a la situació del sector en l'àmbit 
internacional i espanyol. 
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Dins el sector de l'edició hem de distingir dues activitats econòmiques clarament diferenciades, 
l'edició de publicacions periòdiques i la de publicacions unitàries. A més, en aquest darrer grup, 
distingirem l'edició de llibres de tot un seguit d'altres productes impresos que poc o res tenen a veure 
amb !'indústria cultural de l'edició. En aquest bloc de l'estudi procurarem centrar-nos en l'anàlisi de la 
indústria de l'edició de llibres. 

Les indústries culturals en general, i molt en particular l'edició de llibres, estan estretament lligades a 
la llengua. Els productes culturals difonen continguts que s'expressen en una llengua concreta i 
aquesta determina els mercats en els quals es podrà comercialitzar aquell producte. A Catalunya es 
dóna el fet, singular respecte dels països del nostre entorn econòmic més immediat, que hi conviuen 
dues llengües que, per tant, competeixen en un mateix mercat. Per aquest motiu, a l'estudi es fa un 
esment especial a l'anàlisi de l'edició en català i castellà. 

L'estudi s'estructura en sis capítols i examina tant les grans magnituds econòmiques (producció, 
ocupació, comerç exterior ... ) com les empreses més importants d'aquest sector. El primer capítol és el 
de la introducció i metodologia, en el qual es fa una descripció dels criteris principals seguits per 
elaborar l'estudi. El segon capítol és el de la presentació del sector, en la qual se'n fa la definició i se 
n'estableixen els límits. En el tercer capítol s'analitza el sector en l'àmbit internacional. El quart capítol 
s'ocupa de l'estat del sector a Espanya. El capítol cinquè fa referència al sector a Catalunya i 
n'analitza l'evolució i la situació al Principat. Finalment, en el sisè capítol se n'expliquen els principals 
aspectes horitzontals. 

La metodologia de treball per fer l'estudi s'ha basat sobretot en la recopilació i el tractament de la 
informació i la documentació publicades (informes, anuaris, articles, bases de dades ... ). Tot i que s'ha 
parat una especial atenció a les estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en matèria 
industrial (producció, valor afegit, ocupació ... ) i de comerç exterior i a l'Informe anual sobre la 
indústria a Catalunya 2001 de la Generalitat de Catalunya, s'han tingut en compte especialment els 
informes del Comercio interior del libra en España i del Comercio interior del libro en Catalunya, 
elaborats per l'empresa Precisa Research per encàrrec de la Federación de Gremios de Editores de 
España i del Gremi d'Editors de Catalunya, respectivament. . 
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2.2. Presentació del sector 

2.2.1. Definició i delimitació de l'activitat 

Des del punt de vista de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93), el sector de 
l'edició inclou un conjunt d'activitats d'edició que comprenen: 

7 L'edició de llibres. 

7 L'edició de periòdics. 

7 L'edició de revistes. 

7 L'edició de suports de so enregistrat. 

7 Altres activitats d'edició. 
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Més específicament, en el sector de l'edició, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 
(CCAE-93), hi ha els grups següents: 

22.11. Edició de llibres 
22.12. Edició de periòdics 
22.13. Edició de revistes 
22.14. Edició de suports de so enregistrat 
22.15. Altres activitats d'edició 

El sector de l'edició segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93) 

Grups Subsectors 

22.11 . Edició de llibres 

22.12. Edició de periòdics 

22.13. Edició de revistes 

22.14. Edició de suports de so enregistrat 

22.15. Altres activitats d'edició 

Activitats relacionades 

Edició de llibres, fullets i publicacions 
similars, incloent-hi l'edició de diccionaris i 
enciclopèdies. 
Edició de mapes. 
Edició de partitures. 

Edició de periòdics, incloent-hi diaris i 
publicacions periòdiques d'anuncis. 

Edició de tot tipus de revistes. 

Edició de discos, discos compactes, cintes 
de música o altres enregistraments sonors. 

Edició de calendaris, cartells, reproduccions 
de làmines d'obres d'art, fotografies, 
gravats i felicitacions, calcomanies i altres 
materials impresos com ara targetes 
reproduïdes per mitjans mecànics o 
fotomecànics. 

Font: Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93). 

Aquest estudi el centrarem en el subsector 22.11 Edició de llibres. 
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2.3. Panorama general del sector de l'edició en l'àmbit internacional 

Per veure la situació en què es troba el sector de l'edició arreu del món, en podem comparar el 
comportament dels darrers anys a països com Catalunya, Holanda, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, la 
República Txeca, Eslovàquia i el Quebec; tots ells països amb una demografia semblant i amb una 
indústria editorial que publica alhora en la llengua pròpia del país i en altres llengües majoritàries. En 
el cas de Catalunya, però, ens trobem amb un fenomen insòlit: el fet que no només publica en dues 
llengües, sinó que ambdues competeixen en el mateix mercat i a l' ensems el fet que té una posició 
clara de lideratge en ambdues llengües de publicació. 

Si parlem de l'estructura del sector editorial en aquests països, trobem que tant a la República Txeca 
com a Eslovàquia els mercats estan fragmentats en empreses petites. La República Txeca és el país 
que té el nombre més elevat d'empreses editorials (2.745 empreses), totes les quals són molt petites, 
cosa que es palesa en el fet que només el 5% de les editorials publica més de 20 títols anuals. Pel 
que fa a Eslovàquia, de les 20 editorials que hi ha (totes petites o mitjanes), només 2 tenen més de 
1 O anys d'antiguitat; és, doncs, un sector editorial relativament jove i amb poca tradició literària. 

D'altra banda, trobem que Finlàndia, Suècia i Dinamarca tenen un mercat amb poques empreses molt 
grans i que el nombre d'editorials associades és molt elevat. Així, a Finlàndia les empreses 
normalment són grans i tenen una forta activitat editorial. Les editorials que són membres de 
l'Associació d'Editors Finlandesos són 88, entre les quals hi ha les 10 editorials més grans. El total de 
títols publicats per aquesta associació equival al 50% dels publicats a Finlàndia, però constitueix el 
90% de les vendes. 

Si parlem de Suècia, es distingeixen dues associacions: l'Associació d'Editors de Llibres de Text (30 
membres; edició de material educatiu) i l'Associació d'Editors de Llibres per al Gran Públic (85 
membres que representen el 75% del mercat total de llibres excloent-ne el de l'edició de llibres de 
text). 

Pel que fa a Dinamarca, se'n pot destacar que ocupa el segon lloc en nombre d'editorials, 1.400, i 
disposa de 75 editorials dins de l'Associació d'Editors de Dinamarca, que suposa el 70% de la 
facturació dels grans editors danesos. Aquesta associació és constituïda per un petit nombre 
d'editorials grans i per la gran majoria.d'editorials mitjanes. 

Si parlem del Quebec, observem que el 52% dels editors estan agremiats (113 empreses) i 
produeixen més de les tres quartes parts dels títols totals i el 59% de les vendes de llibres. D'altra 
banda, hi ha 8 grans editors que no estan agremiats i que tenen un volum important d'ingressos. 

Si ens referim a l'evolució de la mitjana dels tiratges i dels títols nous publicats, podem dir que Suècia 
té una mitjana molt elevada dels tiratges, cosa que pot ser deguda a la política de comercialització de 
títols portada per aquest país: el 36% del total de títols produïts passa a formar part de l'estoc de 
l'editor i es ven en anys posteriors. 

Dinamarca, d'altra part, publica 14.455 nous títols amb tiratges curts de 1.833 exemplars. Aquesta 
xifra de novetats pot semblar molt elevada, però s'ha de tenir en compte que s'hi inclou un gran 
nombre de publicacions petites (menys de 48 pàgines). 

La República Txeca presenta 13.814 novetats publicades; si tenim en compte que hi ha 2.745 
editorials, fa una mitjana de 5 nous títols publicats per empresa editorial amb una mitjana dels tiratges 
de 3.600 exemplars. Aquí es pot veure la petita dimensió que tenen les editorials txeques. 

En parlar de l'evolució de les vendes en aquests països, hem de destacar la situació crítica per la qual 
passa el sector editorial a Eslovàquia. Podríem dir que el sector hi subsisteix pràcticament gràcies a 
les compres de llibres que fa el Govern, que representen el 20% dels llibres venuts, i també gràcies a 
les exportacions, que constitueixen el 15% de les vendes totals. 



El sector a Dinamarca, Finlàndia i Suècia és en una situació absolutament contrària. A Dinamarca 
també tenen força importància les compres públiques de llibres, que són prop del 17,3% del total 
facturat. Finlàndia i Suècia, d'altra banda, han experimentat un augment en el nombre d'exemplars 
venuts, una mica superior en el cas de Suècia. S'ha de destacar que Finlàndia té un dels índexs de 
lectura més elevats de tot Europa. 

En analitzar el paper de les associacions en aquests països, observem diferències notables. Així, 
l'Associació d'Editors Danesos negocia el dret d'exclusivitat tant dels editors com de les llibreries, i 
fixa el preu del llibre al mateix temps que en garanteix el compliment. 
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A Finlàndia, l'Associació d'Editors Finlandesos controla estretament el mercat del llibre de manera 
que una llibreria no pot obtenir cap llibre dels editors sense haver estat acceptada per aquesta 
associació i sense haver-li facilitat una garantia financera. A més, l'Associació d'Editors Finlandesos 
ha creat el sistema d'estoc de mostra amb la finalitat de compensar els riscos assumits per l'editor i el 
venedor de llibres. Les editorials associades es caracteritzen, doncs, per l'elevat nivell d'integració 
vertical, que els permet d'exercir un control més gran. 

Quant a Suècia, cal destacar la important feina que fa l'Associació Sueca d'Editors de Llibres per al 
Gran Públic com a defensora dels interessos dels seus membres amb relació a la política cultural i 
educativa. L'Associació, entre altres coses, proposa mesures sobre la política cultural governamental 
relacionada amb la literatura. 

Observant la política de preus en aquests països, veiem que tan sols Dinamarca i Holanda apliquen 
una política de preus fixos per al llibre, encara que hi ha previst a curt termini un procés de 
liberalització. Les diferències entre tots dos països són que a Holanda l'editor és el qui estableix el 
preu del llibre i queden sotmesos a aquest sistema de fixació de preus els llibres holandesos fets a 
Holanda mateix; així, doncs, en resten excloses les importacions de llibres no holandesos i les 
reimportacions de llibres holandesos provinents de qualsevol país comunitari. 

A Dinamarca, en canvi, l'Associació d'Editors estableix no solament el preu del llibre sinó també les 
quantitats que se n'han de publicar. Els llibres afectats són tots els que tinguin un preu superior a 
21,43 euros (incloent-hi l'IVA), els llibres destinats a les biblioteques, les escoles i els estudiants, els 
llibres danesos venuts en grans quantitats; igual que a Holanda, les importacions queden excloses 
d'aquesta política. 

Si analitzem la relació entre preus mitjans del llibre i les compres que se'n fan, podem observar que 
els ciutadans finlandesos són els qui compren més llibres (5,4 llibres per habitant) i els qui paguen 
més per llibre comprat (21,86 euros); en l'altre extrem trobem Eslovàquia, on cada ciutadà compra 
com a mitjana 1,2 llibres i paga un total de 4 euros. Això es pot justificar per les diferències que hi ha 
respecte al poder adquisitiu dels habitants de tots dos països. 

La situació de la República Txeca és la més semblant a la d'Eslovàquia. El preu mitjà dels llibres és 
un dels més baixos dels països europeus (5,62 euros) i es venen 1,9 llibres per capita, el 58,3% més 
que no pas a Eslovàquia. 

Dinamarca ocupa el segon lloc quant a les vendes per habitant (5 llibres per habitant), però el quart 
referent al preu (15,01 euros). 

El Quebec ocupa el segon lloc darrere de Finlàndia pel que fa al preu i el tercer amb relació a la 
compra de llibres. 

Amb referència a l'estructura dels canals de distribució als països en què la política de preus està 
liberalitzada (no és el cas de Dinamarca, Holanda o Catalunya), s'han donat un seguit de situacions 
comunes a tots, com ara el fet que un cop liberalitzats els preus, les llibreries han vist que els ha 
augmentat la competència. Això és degut al fet que s'ha incrementat el nombre de canals de venda: 
clubs de lectura, centres comercials, llibreries virtuals ... D'altra banda, aquests nous competidors han 



fet créixer la competència en el preu, la qual cosa ha provocat que en alguns d'aquests països el 
nombre de llibreries hagi descendit, com pot ser el cas de Finlàndia. 

Referent a Suècia, aquest increment de la competència ha promogut la col·laboració entre les 
llibreries amb vista a la creació de cadenes. Una altra conseqüència d'aquesta desregulació són els 
canvis estructurals que han tingut lloc. En aquest context, la majoria d'editorials porten a terme un 
procés d'integració vertical. D'aquesta manera, les vendes directes de les editorials han augmentat, 
principalment a causa de l'augment de les vendes a través de clubs de lectura que són propietat 
seva. 

A Dinamarca i Holanda, països en què els preus són fixos, aquesta situació de competència intensa 
es veu reduïda, per la qual cosa els principals canals de venda continuen sent les llibreries. 
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Deixant a part la política de preus de cada mercat, es constata una tendència comuna a tots aquests 
països d'incrementar les vendes a través d'Internet. A Suècia, Dinamarca i Finlàndia s'han 
desenvolupat iniciatives d'impressió per comanda, molt relacionades amb les llibreries virtuals. 

Un altre aspecte important a estudiar és el nombre de llibres que s'agafen en préstec en aquests 
països, perquè es dóna una correlació entre el nombre de llibres comprats per habitant i el nombre de 
llibres agafats en préstec per habitant, de manera que com més gran és el primer, més gran és el 
segon. 

Finlàndia i Dinamarca se situen al capdavant amb referència a tots dos conceptes, la qual cosa posa 
de manifest la gran afició a la lectura que hi ha en aquests dos països. Finlàndia és al capdavant 
quant al nombre de llibres que es deixen en préstec a les biblioteques; la segueixen Dinamarca, 
Holanda, Suècia i la República Txeca. Aquest país i Eslovàquia són els països que disposen de més 
biblioteques públiques per cada 1.000 habitants. Els segueixen els països nòrdics (Suècia, Finlàndia i 
Dinamarca). Després vénen el Quebec i, en últim lloc, Holanda. 

Un altre factor a tenir molt en compte a l'hora de preveure la possible evolució del sector en aquests 
països analitzats són les diferents amenaces a la llengua pròpia que poden rebre. Així, podríem 
distingir els països on la llengua pròpia viu una situació estable o consolidada com poden ser el 
Quebec, Suècia i Finlàndia, i els països on la llengua té certes dificultats o es troba en una situació de 
perill (Holanda, República Txeca, Eslovàquia i Dinamarca). 

Així, doncs, al Quebec hi ha un cert equilibri en el nombre d'empreses editorials especialitzades en 
anglès i francès; el 52% són editors que publiquen en anglès i el 48% són editorials que ho fan en 
francès, els quals representen, respectivament, el 40% i el 60% dels títols publicats pels beneficiaris 
del programa federal PADIE, principal programa d'ajuda per al món editorial amb què compta d'una 
manera clara el francès. Aquesta situació d'equilibri i el fet que els mercats estiguin repartits 
comporten que no hi hagi una forta rivalitat sobre el mateix mercat entre tots dos grups editorials. 

El paper del Govern de Quebec és molt important en la promoció de la llengua, però també el del 
Govern federal, el qual dóna suport d'una manera important a l'edició en francès. A més, el mercat del 
llibre en francès al Quebec té un mercat potencial més enllà de les seves fronteres, les regions del 
món de parla francesa, que anualment representa 1'11 % de les vendes dels editors del Quebec. 

Pel que fa a la situació de Suècia, malgrat que la major part de la població pot escriure i llegir en 
anglès; el 77% de les traduccions que es fan al suec provenen de l'anglès, per la qual cosa hi ha una 
tendència a preservar l'idioma suec en la lectura. El mateix succeeix a Finlàndia. Suècia té, a més, un 
mercat potencial constituït no solament per la població sueca sinó també pel 5,8% de finlandesos que 
parlen suec. 

Si parlem dels països on la llengua viu una situació de perill, podem dir que a Holanda, a la República 
Txeca i a Eslovàquia ha disminuït, els últims anys, la importància dels títols en l'idioma propi en el 
total d'obres publicades. Quant a la República Txeca, aquest nombre ha passat del 92% al 88%, 
mentre que a Eslovàquia el pas ha estat del 84% al 81 %. 
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A Dinamarca, d'altra banda, el 18% de les publicacions és editat en altres llengües, percentatge que, 
tot i ser elevat, no sembla que pugui augmentar els pròxims anys. No obstant això i atesa la regulació 
de preus que s'aplica a Dinamarca, hi ha una tendència a l'augment elevat de les importacions de 
llibres tant en danès com en altres llengües (especialment l'anglès) perquè les importacions resten 
excloses d'aquesta regulació. L'increment de les importacions i les compres a través d'Internet han 
beneficiat l'anglès respecte al danès. 

Altres possibles garanties per a la llengua dels diferents països analitzats són les següents: 
l'estructura editorial d'aquests països, la qual, al contrari de la de Catalunya, viu essencialment de la 
publicació en els idiomes respectius, per la qual cosa no hi ha cap interès a publicar en altres 
llengües, i l'ús mateix de la llengua, que suposa una barrera per a l'entrada d'altres idiomes. L'oferta 
més àmplia de llibres en castellà de preu inferior té com a conseqüència una venda més reduïda de 
llibres en català. Si el preu del llibre traduït és superior al del llibre en l'idioma original, s'estimula la 
compra de llibres en la versió original, en perjudici de l'ús de la llengua autòctona. 

L'evolució d'Internet en tots els entorns i l'accés a llibres en altres idiomes, fonamentalment l'anglès, 
potencien la lectura de llibres en altres idiomes. L'amplitud de l'oferta de novetats en anglès d'un preu 
més baix que el de les traduccions a l'idioma del país provoca l'ús més habitual de l'anglès en la 
lectura. 

En la mesura que s'aplicaran polítiques de preus que encareixen el del llibre del país i faciliten 
l'entrada de llibres d'importació, s'incentivarà el desenvolupament del món editorial d'altres països. 

Finalment, podem fer una referència al paper que té el Govern amb relació al món editorial. 
Al Quebec, país fonamentalment anglòfon, el programa PADIE, del qual ja hem parlat, prové del 
Govern federal canadenc, el qual dóna suport al món del llibre mitjançant dos òrgans: el Departament 
de Patrimoni Canadenc i el Consell de les Arts del Canadà. 

El Govern del Quebec, d'altra banda, ajuda el llibre mitjançant el SODEC, a través del qual ofereix 
programes de col·laboració amb les empreses del llibre i l'edició especialitzada, l'exportació i la 
promoció cultural a l'exterior, i les llibreries registrades. 

En general, els ajuts van canalitzats principalment a les empreses, més que no pas als autors o 
traductors. El suport al manteniment i la modernització de tot tipus d'empreses dins el món editorial i 
de la distribució és un objectiu prioritari. 

A Holanda, el principal agent promotor de la cultura és el Govern mateix a través del Ministeri 
d'Educació, Cultura i Ciència, encara que hi destina un pressupost limitat. En general, la seva 
actuació més important se centra en les ajudes per a escriptors i traductors i en els incentius de la 
lectura, principalment per mitjà del CPNB (Col·lectiu de Promoció del Llibre Holandès), l'organització 
de venedors de llibres. El CPNB i la Unió de Llengua Holandesa s'encarreguen, respectivament, del 
foment dels hàbits de lectura i la compra de llibres, i del desenvolupament i la promoció de la llengua i 
la literatura holandeses. 

A la República Txeca i a Eslovàquia les subvencions principals provenen del Ministeri de Cultura, 
però hi ha entitats privades que treballen pel món editorial amb ajuts per als escriptors joves, les 
traduccions, les biblioteques, i l'edició i la producció de llibres. Són, però, unes subvencions que, pel 
caràcter i per la magnitud que tenen, no són, en conjunt, un gran impuls per al sector. 

A Suècia, l'Estat, les diputacions provincials i els ajuntaments comparteixen la responsabilitat de les 
subvencions públiques per al món de la cultura. Es destinen a la promoció de la literatura, la 
investigació i l'educació universitàries, i la traducció. Les principals ajudes es concreten en la 
promoció de les biblioteques, principal centre de reunió a Suècia. No solament és l'Estat qui 
promociona la literatura a Suècia, sinó que hi ha agents privats, com ara la mateixa Associació 
d'Editors de Llibres per al Gran Públic, i també agents europeus que porten a terme projectes 



diferents, per exemple, els estudis sobre la impressió per comanda i la iniciativa "Un llibre per a 
cadascú" (A book for everyone). 
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A Finlàndia el suport prové, fonamentalment, del Ministeri d'Educació, però es disposa dels recursos 
addicionals de la loteria. S'han creat institucions com el Centre d'Informació de la Literatura i la 
Fundació del Llibre per promoure la literatura finlandesa a l'estranger i les produccions selectives. Hi 
ha una gran diversitat de destinataris d'ajudes, però sobretot es canalitzen a donar suport directament 
a autors i traductors. A més, hi ha subvencions per a la producció i la distribució de llibres, per a les 
organitzacions literàries, per a les organitzacions d'escriptors, per a la publicació i la traducció 
d'obres, per a la publicitat, per a la promoció de la literatura, etc. La promoció de la lectura entre joves 
i nens és un objectiu important d'aquesta política. 

Finalment, a Dinamarca, el Ministeri de Cultura és el principal agent subvencionador del llibre, a més 
dels ajuntaments i les autoritats locals. Entre els objectius principals, hi ha la promoció de la literatura 
danesa com també el foment de la literatura danesa a l'estranger a través del Centre d'Informació 
Literària en Danès, que vetlla tant per la literatura danesa com per les traduccions. A més, hi ha 
programes de cooperació internacional amb la finalitat d'estimular el desenvolupament de l'art i la 
cultura danesos, tant dins com fora del país, i entitats privades que hi col·laboren mitjançant la 
concessió de premis, entre altres activitats. 

2.4. El sector de l'edició a Espanya 

2.4.1. Visió de conjunt 

En parlar de l'estructura empresarial del sector editorial a Espanya, és important de tenir en compte 
que 25 grans editorials, que facturen anualment més de 18 milions d'euros, constitueixen _gairebé les 
dues terceres parts de la facturació editorial; 662 editorials es reparteixen el terç restant. Es important 
de tenir en compte que 396 facturen menys de 600.000 euros a l'any. 

El 25% de les empreses agremiades formen part d'un grup empresarial o holding. En valors absoluts, 
el nombre d'editorials integrades en un grup era de 220 el 2001, les quals superaven de 47 el nombre 
d'empreses que hi havia el 2000. 

Els índexs de pertinença a un grup empresarial estan relacionats directament amb la grandària de les 
empreses, així el 96% de les empreses que facturen més de 18 milions d'euros pertanyen a un grup. 
De totes maneres, s'observa que els últims anys s'han agrupat editorials més petites amb vista a 
optimitzar els costos i aconseguir una posició més bona en el mercat. Les editorials que hi ha a 
Catalunya, Galícia i el País Basc són les que, en un grau més elevat, estan integrades en grups 
empresarials. 

2.4.2. L'evolució recent del sector 

Si ens referim a l'ocupació creada pel sector editorial a Espanya, podem dir que el 2001 l'ocupació 
directa del sector privat i agremiat era de 12.801 empleats, la qual va augmentar el 6,9% respecte a 
l'any anterior. L'evolució del període 1992-2001 és la següent: 
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Evolució del nombre d'ocupats (1992-2001) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Si ens fixem en l'evolució del nombre d'ocupats en el sector dels editors segons el gremi al qual estan 
afiliats, observem que el 2001 tan sols a la comunitat autònoma de Madrid i a la Comunitat 
Valenciana se'n va incrementar la mitjana respecte de l'any 2000. 

A les editorials associades al gremi de Madrid, el 2001 el nombre mitjà d'empleats era de 22, 1 més 
que l'any anterior. El total d'ocupació que s'hi va generar va ser de 6.141 empleats (el 13, 1 % més 
respecte al 2000), que representava el 48% del total. 

A les editorials del Gremi d'Editors de Catalunya el nombre mitjà d'empleats va descendir a 21, 2 
menys que l'any abans, però el total d'ocupació generada per aquestes editorials va ascendir a 5.611 
persones, la qual cosa significa un augment del 2,2% en relació amb l'any anterior. 

Les empreses del gremi d'Euskadi tenien una mitjana de 9 empleats, 2 menys que l'any 2000, i 
ocupaven 301 empleats. 

A les editorials del gremi d'Andalusia, el 2001 hi havia una mitjana de 5 empleats per empresa, 1 
menys que l'any abans. Aquest gremi donava feina a 258 persones. 

La mitjana d'ocupació per a les editorials associades al gremi de Galícia era de 9 treballadors, 2 
menys que l'any anterior. Aquest gremi totalitzava 221 persones ocupades. 

A les editorials del gremi valencià, el 2001 la mitjana d'empleats per empresa va augmentar fins a 7, 1 
més que l'any 2000, i l'ocupació generada constituïa un total de 269 empleats. 

Evolució del nombre mitjà d'ocupats en cada gremi 

Madrid Catalunya Euskadi Andalusia Galícia València 

1997 20 22 8 4 6 

1998 19 21 8 5 7 9 

1999 19 26 12 5 8 7 

2000 21 23 11 6 11 6 

2001 22 21 9 5 9 7 



Les dades més destacades del sector i que convé esmentar són les següents. 

L'any 2001 es van editar 60.267 títols, el 2,3% més que l'any anterior. Del total d'obres editades, 
30.330 van ser títols nous i 29.937, reimpressions o reedicions. El nombre d'exemplars publicats va 
ser de 260.447.377, una mica menor (-0,4%) que el del 2000. D'altra banda, es va reduir de 118 
exemplars la mitjana dels tiratges, que va ser de 4.322 exemplars per títol. 

Els llibres de text no universitari, la literatura i els llibres infantils són els grups amb un nombre més 
elevat de títols i d'exemplars editats, i tots tres van representar el 58,8% dels títols i el 64,2% dels 
exemplars editats. 

L'edició en les diferents llengües de l'Estat espanyol es va repartir sense variacions en relació amb 
l'any anterior: el 77,9% en castellà, el 15% en català, el 2,3% en gallec, el 2,2% en èuscar i el 2,6% 
en altres llengües. 

60 

El 30,6% de les editorials van editar, el 2001, en suports diferents del paper; el CD-ROM, el suport 
que més va augmentar al llarg d'aquests anys, va ser el suport triat per la majoria (68,6%). L'edició en 
altres suports va significar el 4,9% de la facturació. 

En l'exercici analitzat, el 6,6% dels títols publicats i el 12,3% dels exemplars van ser editats en format 
de llibre de butxaca. La mitjana dels tiratges va ser de 8.089 exemplars, 3. 767 més que en l'edició 
general, i les vendes van arribar al 5,4% de la facturació total de les editorials agremiades, amb un 
augment del 12,2% en relació amb el 2000. 

Si observem detalladament l'evolució dels títols publicats en el període 1992-2001, constatem que 
n'hi va haver un augment regular i força important. Caldria destacar sobretot l'augment espectacular 
que es va donar entre 1996 i 1999 amb variacions interanuals que van del 8 al 10%. 

S'ha de destacar, així mateix, que l'augment esdevingut en el total del període analitzat (1992-2001) 
va ser superior al 50%, de manera que va passar de 39.000 títols editats el 1992 a més de 60.000 
l'any 2001. 

L'augment de títols es correspon amb una disminució de la mitjana dels tiratges. Així, dels 5.317 
exemplars per títol del 1997 es va passar als 4.322 de l'any 2001. · 

Pel que fa a les vendes de llibres en el mercat interior (facturació per vendes a preus de tapa, 
incloent-hi l'IVA), veiem que l'any 2001 la xifra obtinguda va ser de 2.606,7 milions d'euros, de 
manera que es continuava la tendència de creixement sostingut dels últims 1 O anys, creixement que 
els 3 darrers anys es va correspondre amb l'augment de l'índex de preus al consum. 

A partir de 218.165.01 O exemplars venuts s'obté un preu mitjà per exemplar d' 11,95 euros. 
Les editorials associades als gremis de Madrid, Euskadi, Andalusia i Galícia són les que van 
augmentar la facturació respecte a l'exercici anterior. 

Si parlem del sector per grups, hem de dir que el de la literatura amb el 22,5% i el del llibre de text 
amb el 21,0% són els que van arribar a una quota més alta de participació en relació amb el total. A 
força distància hi ha el dels llibres de divulgació general amb una quota del 9,9%, el del llibre infantil i 
juvenil amb el 9,0%, el de llibres de ciències socials i humanitats amb el 8,6%, el del llibre universitari i 
científic i tècnic amb el 7,9% i el dels diccionaris i les enciclopèdies amb el 7,7%. Els àmbits del llibre 
de literatura, el del llibre de text no universitari, el del llibre de ciències socials i humanitats i el del 
llibre de divulgació general van augmentar la facturació en aquest període. 

L'evolució de la xifra de facturació dels últims 1 O anys ens mostra un increment en unitats corrents, 
incloent-hi l'IVA, del 27%. El nombre d'unitats constants, eliminant l'efecte de la inflació i de l'IVA, va 
disminuir del 8%. L'augment d'unitats corrents de l'any 2000 al 2001 va ser del 3, 1 %; hi va haver un 
creixement zero d'unitats constants. 
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Si ens fixem en la xifra de facturació de les empreses editorials segons el gremi a què pertanyen, 
veiem que el 2001 es va incrementar en els gremis de Madrid, Euskadi, Andalusia i Galícia, mentre 
que a Catalunya i València aquesta xifra va disminuir en comparació de l'any 2000. 
La xifra mitjana de facturació va disminuir en tots els gremis excepte en el de Madrid. 

Xifres de facturació de cada gremi en el mercat interior (milions d'euros) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Variació 
2001 / 
2000 

Total 2.220 2.165 2.236 2.351 2.362 2.431 2.529 2.607 3,1 

Madrid 770 798 816 862 857 893 966 1.036 7,3 

Catalun~a 1.372 1.292 1.346 1.406 1.396 1.423 1.451 1.446 -0,4 

Euskadi 59 53 42 45 50 51 48 56 16,4 

Andalusia 7 8 14 18 20 23 21 26 19,7 

Galícia 12 13 17 19 17 19 19 21 12,8 

València 21 23 24 23 -6,0 

Pel que fa a l'edició en les diferents llengües, l'augment de títols en castellà (2,2%) va ser paral·lel al 
del nombre total de títols publicats el 2001 (2,3%). També va créixer el nombre de títols publicats en 
les altres llengües oficials, tret de l'èuscar. L'increment del nombre de títols en aquestes altres 
llengües pot ser degut a la inclusió en aquest epígraf d'alguna llengua estrangera o del valencià. 

Les empreses editorials establertes a les comunitats autònomes amb llengua pròpia, Catalunya, 
Euskadi, València i Galícia, són les que van acaparar l'edició en les llengües respectives. La 
participació d'empreses de Madrid en la publicació d'obres en gallec, èuscar i en altres llengües va 
arribar a un percentatge proper o superior al 20% sobretot a causa de l'edició de llibres de text a les 
comunitats autònomes respectives. 

Evolució de l'edició en les llengües oficials (1997-2001) 

1997 1998 1999 2000 2001 2001 
/2000 
en% 

Total 48.214 52.493 57.849 58.893 60.267 2,3 

o/o % % o/o o/o 

Castellà 38.318 79,6 41.775 79,6 46.046 79,6 45.968 78,1 46.978 77,9 2,2 

Català 7.439 15,4 7.905 15,1 8.790 15,2 8.759 14,9 9.045 15,0 3,3 

Èuscar 1.068 2,2 1.169 2,2 1.526 2,6 1.435 2,3 1.326 2,2 -7,6 

Gallec 1.222 2,5 1.274 2,4 1.174 2,0 1.286 2,2 1.354 2,3 5,3 

Altres 167 0,3 370 0,7 313 0,6 1.445 2,5 1.564 2,6 8,2 
llen ües 
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Si ens fixem en la xifra de facturació segons els diferents grups, veiem que el creixement de la 
facturació no va coincidir amb el de la facturació global del sector, de manera que l'evolució respecte 
al 2000 va ser la següent. La literatura va tenir un augment continuat els últims 5 anys; l'increment 
respecte al 2000 va ser del 5,5%. Els llibres de ciències socials i humanitats van facturar el 25,5% 
més que l'any anterior; els de divulgació general, el 8,4% més, i els llibres de text no universitari, el 
8,2% més. La facturació dels diccionaris i les enciclopèdies va disminuir del 13,2% i la del llibre 
universitari més científic i tècnic va baixar del 2,3%. Els còmics van reduir la facturació del 10,2% i 
l'infantil i juvenil, de 1'1,9%. 

Xifres de facturació de cada grup 

1997 1998 1999 2000 2001 Variació 
2000 l 

Milions d'euros Milions % 2001 

d'euros 

Total 2.351 2.362 2.431 2.529 2.607 100,0 3,1 

Literatura 399 383 512 556 586 22,5 5,5 

Infantil i juvenil 219 218 230 238 234 9,0 -1,9 

Text no universitari 448 469 482 506 547 21,0 8,2 

Educació infantil 42 43 52 39 60 2,3 53,6 

Educació primària 188 171 171 180 192 7,3 6,3 

ESO 190 194 200 200 7,7 0,4 

BUPiCOU 52 57 52 53 2,0 0,6 

FP 218 12 9 11 10 0,4 -9,7 

Llibres i materials 23 32 1,2 39,1 
complementaris 

Universitari i científic 309 300 236 210 205 7,9 -2,3 
i tècnic 

Ciències socials i 149 185 179 224 8,6 25,5 
humanitats 

Llibres pràctics 460 127 183 185 182 7,0 -1,6 

Divulgació general 187 223 239 259 9,9 8,4 

Diccionaris i 411 394 219 231 200 7,7 -13,2 
enciclopèdies 

Còmics 80 104 138 124 111 4,3 -10,2 

Altres àmbits 25 30 25 61 57 2,2 -6,5 



Títols publicats (1992-2001) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Evolució dels títols publicats els últims deu anys 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2.4.3. La localització 

La distribució de la producció, representada al quadre que s'insereix tot seguit, continua reflectint la 
concentració que hi ha al voltant de Madrid i Barcelona: entre Catalunya i la comunitat autònoma de 
Madrid, la producció editorial és el 70% del total. 
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Pel que fa a altres comunitats autònomes, es constaten augments a les Illes Balears (36,8%), 
Castella-la Manxa (23,7%) i Andalusia (18%). Com a descens més important, es pot mencionar el de 
Navarra (13,5%). 
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Distribució de la producció editorial (1997-2001) 

1997 1998 1999 2000 2001 

Andalusia 2.669 2.973 3.102 3.347 3.949 

Aragó 552 686 809 807 840 

Astúries 370 355 471 375 398 

Balears 455 455 689 590 807 

Canàries 442 486 490 502 487 

Cantàbria 243 266 289 292 293 

Castella i Lleó 1.458 1.870 1.761 2.272 2.509 

Castella-la Manxa 298 371 377 334 413 

Catalunya 20.468 22.780 23.088 21.457 23.668 

Comunitat Valenciana 2.897 3.282 3.542 3.246 3.809 

Extremadura 172 213 271 273 277 

Galícia 1.530 1.528 1.662 1.644 1.922 

Madrid 19.549 21.126 21.016 22.672 23.281 

Múrcia 439 403 390 388 405 

Navarra 745 932 855 901 779 

País Basc 2.552 2.588 2.472 3.018 3.075 

La Rioja 79 100 116 91 80 

Ceuta 11 4 14 10 12 

Melilla 14 8 12 5 8 

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

2.4.4. El teixit empresarial 

El teixit empresarial del subsector editorial a Espanya es pot dividir en 3 grups de firmes. El primer és 
integrat per un nombre reduït de companyies que representen aproximadament el 10% del total i que 
facturen anualment més de 6.000 milers d'euros. El segon és constituït per les empreses que facturen 
entre 600 i 6.000 milers d'euros (el 38%). El tercer és format pel 52% restant, que són empreses que 
facturen menys de 600 milers d'euros. Cal dir que prop del 26% de les editorials és integrat dintre de 
grups empresarials, proporció que se situa en el 92% pel que fa a les companyies més grans i tan 
sols en el 14% quant a les més petites. Les empreses més petites són les que experimenten una 
mobilitat més gran amb referència a la creació de noves firmes i a la desaparició de les que ja hi 
havia. A propòsit d'això, es pot afirmar que el 25% de les companyies del subsector va començar 
l'activitat abans de l'any 1970; el 18%, entre 1970 i 1980; el 26%, entre 1980 i 1990, i, finalment, el 
31 %, després de 1990. D'altra banda, cal destacar que el col·lectiu de les empreses més petites té un 



protagonisme notable dins aquesta branca, atès que la majoria estan especialitzades en àrees 
temàtiques, la qual cosa comporta una oferta editorial diversa i plural. 
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Malgrat que el subsector editorial ocupa a Espanya gairebé 12.000 treballadors directes, cal remarcar 
que l'ocupació indirecta és força important -unes 17.000 persones-, atès que és habitual que les 
editorials encarreguin una part del procés productiu a altres empreses. Les companyies més grans 
concentren aproximadament el 49% del nombre total de llocs de treball de la branca i es caracteritzen 
per unes plantilles de 230 treballadors de mitjana, mentre que les empreses mitjanes ocupen gairebé 
el 39% dels treballadors i tenen unes plantilles de 25 treballadors de mitjana; finalment, les més 
petites tenen el 12% restant de l'ocupació amb una mitjana de 4 persones per firma. Per àrees 
d'activitat, cal remarcar que prop del 32% dels treballadors del subsector es dedica a la mateixa 
producció editorial, mentre aproximadament el 31 % s'ocupa de l'activitat comercial i el 37% restant, a 
tasques administratives. 

Respecte als canals de comercialització, les llibreries i les cadenes de llibreries concentren cap al 
44% de les vendes totals; les vendes a crèdit, prop del 15%; les vendes directes a particulars -per 
correu, clubs, Internet, subscripcions, la venda telefònica i altres sistemes-, el 14%; les grans 
superfícies, el 9%; els quioscos, el 8%, i, finalment, les empreses i les institucions (incloent-hi les 
biblioteques), el 10% restant. Segons la dimensió de les empreses, les grans editorials tenen com a 
principals mitjans de distribució la venda a cadenes de llibreries i a grans superfícies, i la venda a 
crèdit i a clubs, mentre que les companyies mitjanes comercialitzen els seus productes més aviat a 
través de llibreries, biblioteques i quioscos. Finalment, les firmes petites destaquen, sobretot, per les 
vendes a llibreries, empreses i institucions, i biblioteques. Els darrers anys els canals de 
comercialització del subsector s'han vist sotmesos a transformacions importants com a conseqüència 
de tendències diverses. D'una banda, els canvis experimentats per la població pel que fa als hàbits de 
compra; d'altra banda, la introducció en el mercat editorial de nous productes, i, finalment, la dinàmica 
mateixa dels mitjans de distribució quant a l'aparició de noves fórmules de comercialització (Internet, 
grans superfícies, etc.). 

2.4.5. El comerç exterior 

L'exportació del sector del llibre s'ha de tenir en compte des de dos vessants. A més del fet que una 
quarta part de la producció es destina al mercat exterior, el sector està sòlidament implantat en 
nombrosos països, fonamentalment iberoamericans, a través de filials. El 2001 l'exportació va arribar 
a un valor de 603 milions d'euros, xifra que en relació amb la de l'any anterior (531 milions d'euros) 
representa un augment considerable del 13,5%. L'evolució de l'exportació des de 1992 es reflecteix al 
quadre següent en què s'inclouen les dades globals de la importació d'aquests anys, la comparança 
de les quals permet de comprovar la persistència del saldo favorable i també de la diferència positiva 
respecte als increments anuals d'exportació i importació. 



Comerç exterior (1992-2001) 

Quantitats exportades 

Anys 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Milions 

d'euros 

123,97 

156,68 

199,56 

179,94 

196,26 

287,69 

301,17 

295,76 

363,10 

521,60 

Variació% 

+20,79 

+26,39 

+27,36 

-9,83 

+9,07 

+46,59 

+4,68 

-1,80 

+22,77 

+43,65 

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

Índex 

1992=100 

100,00 

126,39 

160,97 

145,14 

158,31 

232,06 

242,93 

238,57 

292,89 

420,74 

66 

Quantitats importades 

Milions Índex 
Variació% 

d'euros 1992=100 

34,69 - 24,62 100,00 

39,24 +13,12 113,12 

40,87 +4,17 117,83 

46,39 +13,50 133,73 

50,80 +9,50 146,43 

56,92 +12,06 164,09 

48,58 -14,66 140,04 

46,46 -4,35 133,94 

46,39 -0,17 133,71 

50,71 +9,33 146,19 

S'ha de tenir en compte que les dades del quadre anterior afecten el sector del llibre, que, d'acord 
amb la terminologia utilitzada per la Federació Espanyola de Càmeres del Llibre, inclou, a més dels 
llibres, altres publicacions, làmines i encàrrecs d'impremta sol·licitats per altres països. Pel que fa a 
l'exportació concreta de llibres, les xifres són, lògicament, inferiors a les del quadre precedent. 

Quant al sector del llibre, la Unió Europea trenca les barreres idiomàtiques i s'ha convertit en la 
destinació principal de l'exportació (el 45,8%), per la qual cosa supera Hispanoamèrica (43,6%). Això 
no obstant, el caràcter que té aquest continent de mercat natural del llibre espanyol es continua 
reflectint en les exportacions específiques de llibres, perquè aquesta destinació suposa el 48,3% de 
les exportacions davant del 40,4% de les que es fan a la Unió Europea. En la relació següent figuren, 
per ordre decreixent, els principals països importadors de llibres espanyols del 2001 i també s'hi 
mostren les xifres corresponents al 2000, d'acord amb les dades facilitades per la Federació 
Espanyola de Càmeres del Llibre. 



Principals països importadors de llibres espanyols 

Països 

Mèxic 

França 

Argentina 

Itàlia 

Regne Unit 

Veneçuela 

Estats Units 

Colòmbia 

Portugal 

Brasil 

Xile 

Equador 

Alemanya 

Perú 

Puerto Rico 

Bèlgica 

Costa Rica 

Guatemala 

El Salvador 

Uruguai 

Holanda 

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

2000 
(milions d'euros) 

72,91 

8,85 

48,99 

31,34 

26,44 

17,25 

15,47 

13,79 

18,39 

10,01 

11,91 

3,87 

18,47 

5,49 

8,25 

2,23 

4,21 

3,09 

2,76 

3,26 

7,07 
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2001 
(milions d'euros) 

89,59 

43,17 

39,56 

38,41 

26,34 

25,11 

17,33 

15,71 

15,55 

13,08 

11,31 

8,89 

7,03 

6,86 

5,28 

5,14 

3,87 

3,72 

3,66 

2,81 

2,56 
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2.5. El sector de l'edició a Catalunya 

2.5.1. Visió de conjunt 

L'any 2000 el sector de l'edició va generar a Catalunya una producció global de 2.424 milions d'euros 
i un valor afegit brut de 778 milions d'euros. El teixit industrial era constituït per un total de 975 
establiments que ocupaven uns 14.600 treballadors. 

L'evolució d'aquest sector ha estat determinada, els darrers anys, per un increment important de les 
principals magnituds econòmiques. Així, en el període 1997-2000 la producció va augmentar del 
44,52% en pessetes corrents, el valor afegit brut es va incrementar del 28,04% i l'ocupació va créixer 
de 2.900 persones (el 24,79%). A més, el nombre d'establiments va passar de 878 a 975, cosa que 
implica un increment de 1'11,05%. 

Tanmateix, l'evolució al llarg d'aquests anys ha estat irregular. Així, podem observar el gran 
creixement esdevingut en el període 1997-1998 amb augments importants de la producció (38,10%), 
el valor afegit brut (23,02%) i l'ocupació (9,40%). El nombre d'establiments va passar de 878 a 987, 
cosa que implica un increment del 12,41 %. Per contra, de 1998 a 1999 hi va haver un descens 
generalitzat en les variables econòmiques del sector, de manera que va tenir lloc una davallada de la 
producció (14, 19%), el valor afegit brut (16,44%) i el nombre d'establiments (4, 15%). En canvi, el 
nombre d'empleats va continuar augmentant i va passar de 12.800 a 13.100 (2,34% d'augment). El 
període 1999-2000 va ser de recuperació, cosa que es va palesar en augments notables de la 
producció, el valor afegit brut, l'ocupació i el nombre d'establiments, conceptes que van superar el 
21 %, el 24 %, l' 11 % i el 3%, respectivament. 

Evolució de les principals magnituds econòmiques del sector de l'edició 
Magnituds econòmiques 1997 2000 
Producció (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 1.677.630 2.424.523 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 607.797 778.212 
Ingressos per explotació (milers d'euros) 1.767.700 2.515.283 
Despeses per explotació (milers d'euros) 1.574.924 2.192.895 
Ocupació (persones) 11.700 14.600 
Establiments (unitats) 878 975 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

Les empreses de Catalunya editen, sobretot, literatura en general, literatura infantil i juvenil i 
divulgació general, mentre que les de la comunitat autònoma de Madrid estan més especialitzades en 
el llibre de text -universitari i no universitari-, les publicacions institucionals i el llibre científic i tècnic. 

D'altra banda, l'estructura de la comercialització dels productes editorials que hi ha a Catalunya és 
bastant diferent de la predominant a la resta d'Espanya, especialment a la comunitat autònoma de 
Madrid. Al Principat, aproximadament el 42% de les vendes es fa a través de les distribuïdores i el 
58% restant és comercialitzat directament per les empreses, mentre que les editorials madrilenyes 
canalitzen la producció en proporcions similars però a l'inrevés, és a dir, prop del 58% mitjançant 
distribuïdores i la resta d'una manera directa. Pel que fa a la comercialització a través de 
distribuïdores, les vendes a crèdit (25%), les vendes a llibreries (25%) i les fetes per clubs i quioscos 
(20%) tenen a Catalunya un pes relatiu molt més elevat, mentre que la distribució mitjançant cadenes 
de llibreries (10%) i grans superfícies (6%) compta força menys. En canvi, a la comunitat autònoma 
de Madrid tenen una importància molt rellevant les vendes a llibreries i cadenes de llibreries, atès que 
conjuntament hi sumen el 57% del total del sector, seguides de les vendes a les grans superfícies 
(13%) i a les empreses i institucions (11 %). 
Durant el 2001 va continuar la tendència dels anys anteriors d'increment de les vendes a llibreries i a 
cadenes de llibreries, mentre que les vendes a grans superfícies van experimentar un descens. Així 
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mateix, les xifres van minvar respecte a la venda a crèdit o directa, per correu, a clubs i per Internet, i 
les vendes fetes a quioscos i mitjançant el telèfon es van incrementar d'una manera important. 

Principals magnituds econòmiques del sector de l'edició a Catalunya 

Magnituds econòmiques Any 2000 

Producció (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 2.424.523 

Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milers d'euros) 778.212 

Ocupació (persones) 14.600 

Nombre d'establiments 975 

Ingressos per explotació (milers d'euros) 2.515.283 
Despeses per explotació (milers d'euros) 2.320.896 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 

2.5.2. L'evolució recent del sector 

Els darrers anys l'evolució de l'activitat editorial a Catalunya ha estat molt similar al comportament del 
sector en l'àmbit estatal. Després de la davallada de la xifra de facturació de 1995 de gairebé el 6%, 
va tenir lloc una reactivació de la branca que es va concretar en increments del volum de negoci del 
4,2% i del 4,4% en els exercicis 1996 i 1997, respectivament. No obstant això, el 1998 es va donar un 
canvi de tendència, atès que l'activitat va registrar una disminució del 0,7% en la facturació. Aquell 
any, a diferència d'anys anteriors, Catalunya no va seguir la mateixa evolució del sector en l'àmbit 
estatal, perquè va experimentar un lleuger increment del 0,5%. Durant el 1999 la branca va recuperar 
al Principat la senda favorable, que va continuar durant el 2000, i va tenir un creixement del volum de 
negoci de gairebé el 2% tots dos anys. L'any 2001 la xifra de facturació del sector editorial català 
generada en el mercat interior es va situar prop dels 1.445,43 milions d'euros (valorades a preu de 
venda al públic, incloent-hi l'IVA). Això suposa una reducció del volum de vendes del 0,4% respecte al 
2000. Val a dir que el Principat representa el 57% de la facturació de la branca en el conjunt de 
l'Estat. 

Durant el 2001 es van editar a Catalunya uns 26.231 títols, el 43% de tot Espanya, cosa que implica 
un increment del 3% en relació amb l'any anterior. No obstant això, el 2001 es van produir al Principat 
aproximadament uns 112.904.283 exemplars (el 45% del conjunt d'Espanya), xifra que representa un 
descens del 4% en relació amb el 2000. A causa d'això, la mitjana dels tiratges va retrocedir i es va 
situar en 4.304 exemplars per títol, enfront dels 4.618 del 2000. Cal especificar, d'altra banda, que 
l'evolució de les diverses línies de productes va ser diferent, atès que unes van experimentar un 
estancament i, fins i tot, un descens, mentre que d'altres van tenir un impuls molt apreciable. De fet, 
amb relació a la producció de títols es va detectar un cert estancament o regressió en els llibres de 
literatura en general i de literatura infantil i juvenil, en els llibres de ciències socials i humanitats i en 
els llibres pràctics, mentre que la producció de títols de divulgació en general i els llibres universitaris 
científics i tècnics va augmentar. Amb referència al nombre d'exemplars produïts, el llibre de text no 
universitari és el que va experimentar, l'any 2001, un creixement més important; en canvi, els llibres 
de literatura infantil i juvenil i els de ciències socials i humanitats són els que van tenir una minva més 
important. 

De la mateixa manera que en anys precedents, les condicions que tradicionalment caracteritzen el 
mercat interior del sector -una competència activa i una relativa atonia de la demanda- van fer que al 
llarg del 2001 els preus de venda variessin poc en general, si bé hi va haver una tendència a 
decréixer. Tot i això, en algunes línies de productes de segment elevat -de preus alts- els preus es 
van incrementar lleugerament. D'altra banda, s'ha de destacar que el nombre de títols vius en els 



catàlegs de les editorials va seguir la inèrcia creixent dels exercicis precedents. A les empreses 
catalanes, l'any 2001 van superar la xifra de 112.934 títols (aproximadament el 47% del total 
espanyol). 

Si ens referim a la integració empresarial del sector, a la taula següent podem observar que, si bé 
entre el 2000 i el 2001 el nombre d'empreses va augmentar de quatre, el nombre d'empreses 
associades a un grup empresarial va disminuir com també en va disminuir el percentatge en relació 
amb els anys anteriors. 

Integració de les empreses 

1997 1998 1999 2000 2001 

Total 244 237 218 250 254 

Total% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Formen Eªrt d'un gruE o holding_ 35,2 35,9 36,1 34,4 29,1 

No formen Eªrt d'un gruE o holding_ 64,8 64,1 63,9 65,6 70,9 
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Si parlem de l'ocupació creada pel sector, el 2001 les editorials privades del Gremi d'Editors de 
Catalunya han ocupat 5.611 persones. L'any 2001 hi va haver un augment del 2,2% respecte al 2000. 

Pel que fa a l'evolució dels últims 2 anys, el percentatge d'empreses que tenen a la nòmina fins a 5 
empleats ha tornat a augmentar; en canvi, el percentatge d'empreses amb un nombre d'empleats que 
oscil·la entre 6 i 25 ha disminuït. En el Gremi d'Editors de Catalunya, el total d'ocupats per empresa 
creix, mentre que la mitjana disminueix 

Nombre d'empleats a la nòmina 

1997 1998 1999 2000 2001 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fins a 5 49,2 43,3 41,7 39,6 43,7 

De 6a 25 37,3 39,2 43,1 45,2 42,1 

De 26 a 100 9,4 12,9 10,6 11,6 10,7 

Més de 100 4,1 4,6 4,6 3,6 3,4 

Total 5.246 5.187 5.585 5.491 5.611 

Mitjana 22 21 25 23 21 

Amb referència als títols publicats per les empreses editorials privades de Catalunya, l'any 2001 va 
ser de 25.628, la qual cosa implica un augment del 0,6% respecte a l'any 2000. 

El 2001 els exemplars produïts van ser 107.934.638, quantitat que va disminuir del 8,2% en relació 
amb la de l'any 2000. La mitjana dels tiratges va ser, el 2001, de 4.212 exemplars per títol, 406 
exemplars menys que en l'exercici anterior, és a dir, el 8,8% menys. 
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Els resultats de l'edició en català són millors que els del gremi en general. El 2001 els títols editats en 
català van pujar del 2,8% respecte a l'any anterior i van constituir el 31,3% dels títols. Els exemplars 
en català van augmentar del 8,4% i la mitjana dels tiratges va créixer de 244 exemplars per títol. 

Producció editorial 

1997 1998 1999 2000 2001 Variació 
2001/00 

Títols editats 
21.639 23.210 23.723 25.467 25.628 0,6 

Títols editats en català 7.351 7.028 7.261 7.795 8.015 2,8 

% català l total 34,0 30,3 30,6 30,6 31,3 

1997 1998 1999 2000 2001 Variació 
2001/00 

Exemplars editats 
130.169.458 129.599.862 123.258.815 117.608.628 107.934.638 -8,2 

Exemplars editats en 34.468.150 26.864.983 25.493.935 22.282.438 24.156.380 8,4 
català 

% català l total 26,5 20,7 20,7 18,9 22,4 

1997 1998 1999 2000 2001 Variació 
2001/00 

Mitjana dels tiratges 5.888 5.584 5.196 4.618 4.212 -8,8 

Mitjana dels tiratges en 4.321 3.823 3.511 2.770 3.014 8,8 
català 

L'any 2001 el total de títols editats va augmentar, encara que les xifres d'exemplars es van reduir i, 
per tant, també la mitjana dels tiratges. En català, el nombre tant de títols com d'exemplars editats va 
augmentar i el 2001 la mitjana dels tiratges va ser més elevada que l'any anterior, si bé no tant com 
els primers anys estudiats (des del 1997). Una de les raons de la disminució dels tiratges va ser 
l'increment de títols editats en català (quasi 1.000 més que el 1998). 

Pel que fa a la llengua dels llibres publicats a Catalunya, dos de cada tres títols estan escrits en 
castellà, el 31,3% és en català i la resta (2,4%), en altres llengües. 

D'altra banda, no es veuen diferències importants respecte als anys anteriors. 
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Producció en llengües diferents. nombre de títols 

1997 1998 1999 2000 2001 

Total % Total % Total % Total % Total % 

21.639 100,0 23.210 100,0 23.723 100,0 25.467 100,0 25.628 100,0 

Castellà 14.182 65,5 15.982 68,9 16.126 68,0 17.063 67,0 17.011 66,4 

Català 7.351 34,0 7.028 30,3 7.261 30,6 7.795 30,6 8.015 31,3 

Èuscar 30 0,1 118 0,5 180 0,8 102 0,4 69 0,3 

Gallec 75 0,3 80 0,3 104 0,4 102 0,4 83 0,3 

Altres 0,0 3 0,0 52 0,2 405 1,6 450 1,8 
idiomes 

Amb referència a la xifra de facturació de les editorials privades i agremiades de Catalunya, el 2001, a 
preus de tapa incloent-hi l'IVA, va ser d'1.445.670 euros, cosa que implica el 0,4% menys en relació 
amb la xifra de facturació de l'any anterior. 

En català, la facturació va ser de 216. 757 euros, 11.151 euros més que el 2000, cosa que comporta 
un augment del 5,4%. 

Evolució de les xifres de facturació 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Facturació a Catalunya 1.292.236 1.346.147 1.405.924 1.396.145 1.422.590 1.450.957 1.445.670 
(milers d'euros) 

Facturació en català (milers 195.569 204.356 213.738 205.606 216.757 
d'euros) 

% facturació en català a 13,9 14,6 15,0 14,2 15,0 
Catalunya 

% facturació a 59,7 60,2 59,8 59,1 58,5 57,4 55,5 
Catalunya/Espanya 

% facturació en català a 8,3 8,6 8,8 8,2 8,3 
Espanya 

Facturació a Espanya 2.164.846 2.235.645 2.350.558 2.362.056 2.430.998 2.528.939 2.606.700 
(milers d'euros} 

Producció editorial per grups 

A la taula que es mostra a continuació s'hi inclou l'edició de títols de cadascun dels grups editorials en 
el període 1999-2001, com també les variacions de les xifres obtingudes el 2001 en relació amb les 
de l'exercici anterior. L'any 2001 l'edició de títols a Catalunya va constituir el 42,5% de la producció de 
tot Espanya i els exemplars produïts van ser-ne el 41,4%. 
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Edició de títols 

1999 2000 2001 Variacions 2001 

% % % 2001/2000 2001-20001 

Total 23.723 100,0 25.467 100,0 25.628 1 ºº·º 0,6 

Literatura 5.623 23,7 5.517 21,7 4.942 19,3 -10,4 -2,4 

Infantil i juvenil 4.622 19,5 4.631 18,2 4.490 17,5 -3,0 -0,7 

Text no universitari 5.128 21,6 5.464 21,5 5.576 21,8 2,0 0,3 

Educació infantil 646 2,7 727 2,9 698 2,7 -4,0 -0,2 

Educació primària 1.362 5,7 1.557 6,1 1.682 6,6 8,0 0,5 

ESO 2.332 9,8 2.107 8,3 1.949 7,6 -7,5 -0,7 

Batxillerat 776 3,3 591 2,3 548 2,1 -7,3 -0,2 

FP 11 0,0 13 0,0 41 0,2 215,4 0,2 

Llibres i materials 469 1,8 658 2,6 40,3 0,8 
complementaris 

Universitari i científic i 1.621 6,8 2.129 8,4 2.867 11,2 34,7 2,8 
tècnic 

Ciències socials i 2.205 9,3 1.522 6,0 1.619 6,3 6,4 0,3 
humanitats 

Llibres pràctics 1.986 8,4 1.876 7,4 1.343 5,2 -28,4 -2,2 

Divulgació general 1.330 5,6 2.736 10,7 1.925 7,5 -29,6 -3,2 

Diccionaris i 591 2,5 699 2,7 561 2,2 -19,7 -0,5 
enciclopèdies 

Còmics 472 2,0 416 1,6 535 2,1 28,6 0,5 

Altres grups 145 0,6 476 1,9 1.770 6,9 271,1 5,1 

Pel que fa a la mitjana global dels tiratges _a Catalunya, els grups que la van superar, del més gran al 
més petit, van ser: diccionaris i enciclopèdies, que la van superar de 3.900 exemplars; divulgació 
general, de 3.457; còmics, de 3.122, i literatura, de 1.454. A l'altre extrem, el grup que va tenir una 
mitjana dels tiratges més inferior a la global va ser el del llibre universitari i científic i tècnic. 

Quant a la producció editorial en llengua catalana dels diferents grups, hi va haver un augment del 
nombre de títols editats i es va superar de 220 llibres la xifra de l'any anterior, cosa que implica un 
creixement del 2,8%. 

L'augment del nombre de títols editats va ser en els grups infantil i juvenil, el del llibre de text no 
universitari i el dels diccionaris i les enciclopèdies. 

1 Diferència en punts percentuals. 



Edició de títols en català 

1999 2000 2001 Variacions 2001 

% % % 2001/2000 2001-
2000 

Total 7.261 100,0 7.795 100,0 8.015 100,0 2,8 

Literatura 1.365 18,8 1.419 18,2 1.141 14,2 -19,6 -4,0 

Infantil i juvenil 1.924 26,5 1.349 17,3 1.638 20,4 21,4 3,1 

Text no universitari 2.658 36,6 3.017 38,7 3.336 41,6 10,6 2,9 

Educació infantil 327 4,5 413 5,3 504 6,3 22,0 1,0 

Educació primària 755 10,4 920 11,8 1.079 13,5 17,3 1,7 

ESO 1.213 16,7 1.138 14,6 1.228 15,3 7,9 0,7 

Batxillerat 348 4,8 304 3,9 268 3,3 -11,8 -0,6 

FP 15 0,2 8 0,1 10 0,1 25,0 0,0 

Llibres i materials o 234 3,0 247 3,1 5,6 0,1 
complementaris 

Universitari i científic i 196 2,7 452 5,8 366 4,6 -19,0 -1,2 
tècnic 

Ciències socials i 537 7,4 421 5,4 358 4,5 -15,0 -0,9 
humanitats 

Llibres pràctics 138 1,9 218 2,8 205 2,6 -6,0 -0,2 

Divulgació general 247 3,4 491 6,3 494 6,2 0,6 -0,1 

Diccionaris i 131 1,8 148 1,9 187 2,3 26,4 0,4 
enciclopèdies 

Còmics 36 0,5 62 0,8 36 0,4 -41,9 -0,4 

Altres gru~s 29 0,4 218 2,8 254 3,2 16,5 0,4 

Amb relació a la mitjana dels tiratges, l'àmbit dels diccionaris i les enciclopèdies, el de la divulgació 
general i el del llibre de text no universitari són els que la van tenir més elevada, mentre que el del 
llibre universitari i científic i tècnic va ser el que la va obtenir més baixa. 
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Cal destacar que la proporció de títols editats en català en relació amb el total va augmentar de 0,7 
punts i es va situar en el 31,3%. Els grups que van aconseguir un nombre més elevat de títols 
publicats en català respecte al total van ser el del llibre de text no universitari (59,8%), l'infantil i juvenil 
(36,5%) i el dels diccionaris i les enciclopèdies (33,3%). 

Quant a la xifra de facturació segons els àmbits, a la taula següent se n'ofereix la distribució. 
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Xifres de facturació total (milers d'euros) 

1999 2000 2001 Variacions 2001 

Total 

Literatura 

Infantil i juvenil 

Text no universitari 

Educació infantil 

Educació primària 

ESO 

Batxillerat 

FP 
Llibres i materials 
complementaris 

Universitari i científic i 
tècnic 

Ciències socials i 
humanitats 

Llibres pràctics 

Divulgació general 

Diccionaris i 
enciclopèdies 

Còmics 

Altres grups 

% % 

1.422.590 100,0 1.450.957 100,0 

415.347 29,2 429.579 29,6 

118.441 8,4 122.216 8,4 

127.162 8,9 148.330 10,3 

16.642 1,2 14.232 1,0 

34.528 2,4 43.573 3,0 

55.227 3,9 66.057 4,6 

20.104 1,4 15.843 1,1 

661 0,0 373 0,0 

8.252 0,6 

73.269 5,2 56.092 3,9 

95.573 6,7 78.438 5,4 

141.027 9,9 135.360 9,3 

145.313 10,2 158.655 10,9 

162.658 11 ,4 174.300 12,0 

137.902 9,7 123.965 8,5 

5.896 0,4 24.022 1,7 

% 

1.445.670 100,0 

457.431 31,6 

117.946 8,2 

156.698 10,8 

18.196 1,3 

46.848 3,2 

64.293 4,4 

14.927 1,0 

1.173 0,1 

11.261 0,8 

91.154 6,3 

74.867 5,2 

122.703 8,5 

151.225 10,5 

140.493 9,7 

111.184 7,7 

21.970 1,5 

2001 / 
2000 

-0,4 

6,5 

-3,5 

5,6 

27,9 

7,5 

-2,7 

-5,8 

214,9 

36,5 

62,5 

-4,6 

-9,4 

-4,7 

-19,4 

-10,3 

-8,5 

2001-
2000 

2,0 

-0,2 

0,5 

0,3 

0,2 

-0,2 

-0,1 

0,1 

0,2 

2,4 

-0,2 

-0,8 

-0,4 

-2,3 

-0,8 

-0,2 

D'aquestes dades se'n pot destacar que la literatura continua sent el grup amb un percentatge més alt 
en la facturació total amb el 31,6%, seguida del llibre de text no universitari (10,8%), el de la 
divulgació general (10,5%) i el dels diccionaris i les enciclopèdies (9,7%). 

La xifra de facturació total del grup del llibre universitari i científic i tècnic és la que va augmentar més 
respecte a l'any anterior (62,5%). Altres grups que van créixer de xifra de facturació van ser el del 
llibre de text no universitari (5,6%) i el de la literatura (6,5%). 

La taula següent palesa que el 2000 i el 2001 el llibre de text no universitari va continuar constituint 
una part important del volum de facturació en llengua catalana (40,7%) perquè va suposar més de 
dues cinquenes parts del total. L'any 2001 el grup en què va tenir lloc un augment més gran de la 
xifra de facturació respecte a l'any 2000 va ser el del llibre universitari i científic i tècnic (116,2%). 

Una dada destacada és que l'edició en català va mantenir prop del 15% el percentatge de la 
facturació total de les editorials privades de Catalunya. 

La facturació del grup de la literatura en català va disminuir i es va situar, el 2001, en el 5,6%, és a dir, 
2,9 punts menys que el 1999. En aquest mateix període l'àmbit de la divulgació general va perdre 4, 1 
punts. 

El grup del llibre infantil i juvenil en català va augmentar de percentatge de facturació fins al 18,8% i 
va constituir el 34,5% del que facturen les editorials catalanes en aquest grup, malgrat que la 
facturació total d'aquest grup va disminuir. 

La facturació total del grup dels diccionaris i les enciclopèdies també va créixer (23,4%). 



76 

Xifres de facturació en català (milers d'euros) 

1999 2000 2001 Variacions 2001 

o/o o/o o/o 2001 / 2001-
2000 2000 

Total 213.738 100,0 205.606 100,0 216.757 100,0 5,4 

Literatura 35.490 16,6 31.517 15,3 25.583 11,8 -18,8 -3,5 

Infantil i juvenil 33.753 15,8 33.975 16,5 40.656 18,8 19,7 2,3 

Text no universitari 70.847 33,1 79.808 38,8 88.199 40,7 10,5 1,9 

Educació infantil 10.277 4,8 10.830 5,3 12.677 5,8 17,1 0,5 

Educació primària 21.456 10,0 23.962 11,7 30.674 14,2 28,0 2,5 

ESO 31.902 14,9 31.625 15,4 32.690 15,1 3,4 -0,3 

Batxillerat 7.200 3,4 7.675 3,7 7.463 3,4 -2,8 -0,3 

FP 12 0,0 156 0,1 194 0,1 24,1 0,0 

Llibres i materials 5.565 2,7 4.501 2,1 -19, 1 -0,6 
complementaris 

Universitari i científic i 2.242 1,0 2.693 1,3 5.822 2,7 116,2 1,4 
tècnic 

Ciències socials i 9.135 4,3 4.772 2,3 5.521 2,6 15,7 0,3 
humanitats 

Llibres pràctics 5.487 2,6 6.773 3,3 6.970 3,2 2,9 -0,1 

Divulgació general 13.024 6,1 11.395 5,5 7.377 3,4 -35,3 -2, 1 

Diccionaris i 29.918 14,0 32.244 15,7 32.837 15,1 1,8 -0,6 
enciclopèdies 

Còmics 10.349 4,8 2.338 1,1 3.043 1,4 30,2 0,3 

Altres gru~s 3.492 1,6 90 0,0 749 0,3 730,8 0,3 

2.5.3. La localització 

El sector de l'edició es localitza essencialment a les comarques més industrialitzades del cinturó de 
Barcelona i a localitats d'altres indrets on hi ha una presència destacada de l'activitat industrial. De les 
13 empreses que treballen a Catalunya, que disposen de més de 25 empleats i que són al registre 
d'empreses industrials de Catalunya (REIC), 5 (38,5%) se situen al Vallès Occidental; 3, al 
Barcelonès, i 1, a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Maresme, Osona i el 
Tarragonès. 

2.5.4. El teixit empresarial 

L'evolució de la branca s'ha caracteritzat, els darrers anys, per un augment important del nombre 
d'establiments que treballen a Catalunya. En el període 1997-2000 el teixit empresarial de la branca 
va augmentar de 97 establiments i va passar de 878 unitats a les 975 de l'any 2000. 
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El 2001 el grup editorial Planeta va adquirir l'empresa Minotaure, firma petita dedicada a l'edició de 
llibres de literatura fantàstica. D'altra banda, aquest grup va vendre la seva participació en el capital 
social de Tele-5 (el 10%) en una operació valorada en uns 4.207,08 milions d'euros. Així mateix, entre 
els anys 2000 i 2001, es va digitalitzar els fons editorials, la qual cosa representà una inversió total de 
60, 1 O milions d'euros. També va impulsar les seves llibreries a Internet, casadellibro.com i 
veintinueve.com. L'última va ser creada el 2001 amb l'objectiu d'oferir únicament títols electrònics. 
Finalment, el 2001 Planeta De Agostini va invertir 18,03 milions d'euros en la creació d'un nou portal a 
Internet. 

D'altra banda, el grup Picking Pack, que té la seu al Prat de Llobregat, va inaugurar, el 2001, el seu 
nou centre d'impressió digital, en el qual va invertir 2,40 milions d'euros. L'any 2001 l'empresa JDJ, 
especialitzada en serigrafia i impressió per al sector de la publicitat, va posar en marxa la seva nova 
planta situada a Ripollet, la qual cosa va comportar una inversió de 1,68 milions d'euros. 

Finalment, el 2001 l'empresa Carroggio Sociedad Anónima de Ediciones, localitzada a Barcelona, va 
presentar un expedient de suspensió de pagaments, perquè no podia assumir la devolució d'uns 
crèdits bancaris que havia demanat per tal de fer el canvi de sistema informàtic i que pujaven a 9,02 
milions d'euros. 

Principals empreses del sector editorial 

Empreses Xifres de negoci de 1999 Xifres de negoci del 2000 

(milers d'euros) (milers d'euros) 

Planeta 183.124 180.056 

Planeta De Agostini 133.834 138.226 

Círculo de Lectores 137.052 129.629 

Grupo Océano 76.517 88.557 

Salvat Ediciones 72.857 73.224 

Plaza y Janés 74.690 63.770 

RBA Coleccionable 46.048 62.217 

Ediciones B 36.039 35.211 

Altaya 31.910 34.406 

Cisspraxis 13.136 34.305 
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2.5.5. El comerç exterior 

L'any 2001 el sector editorial català va augmentar les exportacions del 12,8% en valor nominal amb 
un volum total de 218, 11 milions d'euros. Aquest increment va representar, si bé a un ritme més lent 
de creixement, continuar la tendència de l'exercici anterior, en el qual es va arribar a una taxa del 
20,4% en valor. Val a dir que el 2001 l'augment de les vendes a l'exterior del Principat no va diferir del 
comportament de les del conjunt estatal, les quals van créixer en valor del 16,3% (473,35 milions 
d'euros). 
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Enguany el pes relatiu de les exportacions catalanes del sector editorial dins el conjunt d'Espanya va 
ser de prop del 46%. L'evolució positiva de les vendes a l'exterior del Principat s'explica, sobretot, per 
la recuperació de les dirigides als mercats llatinoamericans, destinació del 54,8% de les exportacions 
totals de les editorials catalanes, que van experimentar un increment proper al 17% en pessetes 
corrents respecte de l'any anterior. 

Les vendes del Principat a altres països que tenen un pes relatiu considerable també van augmentar 
notablement durant el 2001. Aquest és el cas de la Unió Europea, que absorbeix aproximadament el 
33% del total, i dels Estats Units i Puerto Rico (8,6% conjuntament), àrees en les quals les 
exportacions catalanes van créixer del 5,9% i del 12%, respectivament. Cal remarcar que al continent 
llatinoamericà les destinacions principals de les vendes van ser, l'any 2001, Mèxic, l'Argentina -país 
que, malgrat la crisi, continua sent un mercat molt important per a les exportacions catalanes-, 
Veneçuela, Colòmbia, Xile i el Brasil; quant a la Unió Europea, s'han de destacar, segons l'ordre 
d'importància, Portugal, França, Itàlia i Alemanya. Pel que fa als productes, les vendes a l'exterior de 
llibres -el capítol més important, que representa aproximadament el 84% sobre el total exportat pel 
sector- es van incrementar, el 2001, cap al 9% en valor en relació amb l'any anterior. Així mateix, cal 
remarcar l'evolució positiva de les exportacions de revistes, que van tenir un increment de 1'11 %. En 
sentit contrari, durant el 2001 l'especialitat del fotolit va continuar la tendència negativa del 2000 i del 
1999, atès que les vendes a l'exterior van descendir, aproximadament, el 58% en valor nominal. S'ha 
de destacar que en l'àmbit estatal, l'any 2001 va ser el que registrà un augment més important de les 
exportacions cap a països no castellanoparlants, els quals van absorbir el 47% de les vendes totals a 
l'exterior. Aquesta circumstància és deguda a l'esforç fet pel sector a l'hora d'exportar llibres i material 
editorial de bona qualitat a uns preus competitius i en l'idioma de l'usuari al qual van dirigits. D'altra 
banda, durant l'any 2001 les importacions del sector editorial català van minvar del 4,2% en valor 
respecte del 2000 amb un import total de 34,91 milions d'euros. Això va suposar estroncar la 
tendència positiva de l'any anterior, en què les compres a l'exterior van augmentar del 40,3% en valor 
nominal. Val a dir que l'especialitat dels llibres va ser l'única de la branca que va augmentar les 
compres a l'estranger (a una taxa nominal del 32,3%); la resta de productes va patir un descens de 
les importacions. Així, les especialitats de revistes i fotolits van disminuir d'adquisicions a l'exterior el 
36% i el 31 %, respectivament. 

Des del punt de vista geogràfic, l'evolució negativa de les importacions durant el 2001 va ser força 
important en les procedents dels Estats Units i Puerto Rico -origen de l'escàs 1,7% del total-, les 
quals es van reduir del 76% en valor com també en les originàries de la Unió Europea -que van 
constituir el 94,8% del global de les importacions- amb una disminució de més del 2%. En sentit 
contrari, les compres fetes pel sector català als països llatinoamericans -d'on va provenir 1'1,7% de 
les adquisicions totals a l'exterior- es van incrementar gairebé 1'1 %, i les fetes a la resta de països -
3,5% del total- van créixer prop del 8%. Amb relació al comportament de les importacions de la 
branca en l'àmbit de l'Estat, cal destacar que, a diferència de les del Principat, durant el 2001 van 
augmentar del 8,8%, la qual cosa va comportar un volum global de 131,37 milions d'euros. 

Pel que fa a la balança comercial del sector editorial català, s'ha de remarcar que, gràcies al fet que el 
pes relatiu de les vendes a l'exterior va ser més gran que no pas el de les compres i al fet que durant 
l'any 2001 l'augment de les exportacions va anar acompanyat d'una disminució de les importacions, 
el saldo positiu va créixer del 14,5% respecte del 2000 i es va situar en 264,62 milions d'euros. Amb 
referència a la balança comercial de la branca editorial del conjunt d'Espanya, el superàvit va 
augmentar, aproximadament, del 19,5% i va arribar a un total de 341,98 milions d'euros. 

Quant a les vendes de les empreses de més de 20 empleats, l'any 2000 se'n va fer 1'11,20% a 
l'estranger; aquest percentatge d'exportacions sobre el volum total de negoci es va mantenir estable 
tot el període estudiat (1997-2000) amb un petit augment el 2000. 

D'altra banda, del total de vendes de l'any 2000, el 43% es van fer a Catalunya, mentre que el 45% 
restant, a la resta d'Espanya. 
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Destinació geogràfica de les vendes 
{em~reses de 20 treballadors o més) 1997 1998 1999 2000 
Volum de negoci (milers d'euros) 1.466.972 1.415.117 1.580.460 1.822.618 

Catalunya (milers d'euros) 674.575 677.640 712.984 791.351 

Resta d'Espanya (milers d'euros) 658.705 624.350 719.311 826.995 

Estranger (milers d'euros) 133.692 113.128 148.165 204.272 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 
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2.6. Aspectes horitzontals 

2.6.1. Principals aspectes horitzontals 

Com en anys anteriors, el 2001 el desenvolupament del mercat de l'edició en suports diferents del 
paper va continuar augmentant, si bé el creixement va seguir sent encara força lent. En valors 
absoluts, l'edició sobre suport digital constitueix una proporció reduïda del mercat, però en valors 
relatius els increments que s'han donat són molt importants. De totes maneres, el mecanisme més 
habitual d'introducció d'aquest tipus de productes s'associa, bàsicament, a l'edició en paper (llibres o 
fascicles), amb la qual cosa encara és molt excepcional de comercialitzar-los d'una manera 
autònoma, si no és mitjançant productes com, per exemple, els videojocs, que integren un segment 
d'oferta molt específic. Amb relació als diferents suports, el primer en importància va ser el CD-ROM, 
seguit del vídeo, els disquets, les cassets, el CD-1, el DVD i via on-fine. A propòsit d'això, és important 
de remarcar que prop del 71 % de les editorials privades espanyoles edita únicament en paper i que el 
29% restant ho fa també en altres suports, encara que la proporció de la xifra de facturació que 
correspon a aquest tipus de productes és relativament baixa, atès que constitueix gairebé el 5% del 
total de les empreses editorials i cap al 9% del conjunt de les firmes editorials que editen en altres 
suports, a més del paper. Les editorials grans són les que opten més per introduir aquest tipus 
d'edició en el mercat. 

En l'àmbit de l'edició electrònica, l'esforç inversor fet per les empreses catalanes els darrers anys ha 
estat considerable, malgrat que en els moments inicials d'introducció d'aquesta nova línia de 
producció hi va haver reticències molt importants dels editors, les quals s'expliquen per la velocitat 
amb la qual es mouen els avenços tecnològics, les importants inversions necessàries i els elevats 
riscos que comporta l'entrada en aquest camp. 

Amb vista al futur, un dels segments que poden presentar un gran potencial d'expansió és l'activitat 
editorial centrada en la recerca i la selecció d'informació i documentació especialitzada per 
subministrar-la per xarxa a clients. En el mateix sentit, l'actualització i l'ampliació de continguts 
d'obres de referència -o, fins i tot, d'enciclopèdies i d'obres d'aquesta mena- duta a terme per xarxa 
informàtica a subscriptors suposen, igualment, una línia d'actuació que, previsiblement, també tindrà 
un desenvolupament apreciable a mitjà termini. 

Amb referència al llibre en català, el qual es concentra principalment en el llibre de text, l'any 2001 el 
nombre de títols editats va augmentar cap al 4% al Principat, però, al contrari, va descendir del 5% en 
el nombre d'exemplars, la qual cosa s'explica per la reducció de la mitjana dels tiratges. El pes 
específic dels llibres editats en català en el total d'editats és d'aproximadament el 14% pel que fa a la 
xifra de facturació. Val a dir que s'edita a Madrid prop del 5% dels títols publicats en català, mentre 
que al Principat aquest percentatge arriba gairebé al 90%. Pel que fa a les matèries, s'ha de destacar 
que a Catalunya la majoria de títols en català correspon al llibre de text no universitari i a la literatura 
infantil i juvenil. D'altra banda, a partir del 2001 hi ha la possibilitat d'aconseguir llibres en català a 
través d'Internet; així, per exemple, el grup Enciclopèdia Catalana va vendre més de dotze títols a la 
seva llibreria virtual llibres.com, durant aquest any. 

2.6.2. Les despeses editorials pels drets d'autor 

L'any 2001 la quantitat pagada en concepte de drets d'autor per les entitats privades del Gremi 
d'Editors de Catalunya i de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana va ser de 68.869 euros, la qual 
cosa implica el 4,8% de la xifra de facturació total (1.445.670 euros). 

El 49,3% d'aquests pagaments van ser per a autors espanyols i el 50,7%, per a autors estrangers. 



Pagaments pels drets d'autor 

1999 2000 2001 

% % % 

Total 64.050 100,0 63.659 100,0 68.869 100,0 

Autors espan~ols 36.139 56,4 35.460 55,7 33.952 49,3 

Autors estrangers 27.911 43,6 28.199 44,3 34.917 50,7 

% de la xifra de 4,5 4,4 4,8 
facturació 

La renda total percebuda pels drets d'autor va ascendir a 12,93 milions d'euros, el 20,3% de la 
quantitat pagada per aquest concepte. 

2.6.3. L'edició en suports diferents del paper 
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El 34,5% de les empreses editorials privades va editar en altres suports (CD-ROM, disquets, cassets, 
vídeos, discos compactes i altres suports), la qual cosa implica un augment de 1'11, 1 % respecte a 
l'any anterior. Igual que altres anys, les empreses grans van ser les que van destacar en l'edició en 
suports diferents del paper; concretament, l'any 2001 les que hi van editar van constituir el 85,7%. 

L'edició en suports diferents del paper 

1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

244 237 218 250 261 

Edita únicament en paper 186 171 149 169 171 

Edita en altres suports 58 66 69 81 90 

El CD-ROM va continuar sent el suport diferent del paper més utilitzat, de manera que el 73, 1 % de les 
editorials privades agremiades que editen en altres suports en van fer ús. El 37,9% d'aquestes 
empreses va editar en cassets i el 36,7% ho va fer en vídeo. 

En quins altres suports s'edita? 

Disquets 

Cassets 

Vídeos 

CD-1 

C D-ROM 

DVD 

Via on line 

Total en%* 

25,4 

37,9 

36,7 

8,1 

73,1 

17,2 

32,5 

Altres suports 3,5 
*Suma més del 100% perquè admet una resposta múltiple. 
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2.6.4. La capitalització 

L'any 2001 la ràtio entre els recursos propis de les empreses considerades i els recursos aliens va 
millorar. El 80,7% dels recursos totals van ser propis, cosa que va comportar un augment de 4 punts 
en relació amb l'exercici anterior. La taula següent mostra quin percentatge dels recursos va 
correspondre a propis o aliens, segons la importància de les empreses. La utilització dels recursos 
propis en les empreses de menor grandària va seguir disminuint: del percentatge del 95,0% de l'any 
1999 es va passar al 80, 1 % de l'any 2001. El descens en la utilització de recursos propis va persistir 
en les empreses petites i, així, les empreses considerades «mitjanes-mitjanes» (facturació entre 
2.401.000 i 6.000.000 d'euros) van obtenir un percentatge del 82% l'any 2000 en relació amb el 72% 
del 2001. El 2001 les empreses petites també van descendir de percentatge: 12 punts respecte al 
2000. 

Agremiades 

Importància de Total 2001 Gran Mitjana- Mitjana- Mitjana- Petita 
les em~reses gran mitjana ~etita 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Recursos ~ro~is 80,7 65,0 71,4 78,3 87,9 80,1 

Recursos aliens 19,3 35,0 28,6 21,7 12,1 19,9 

2.6.5. La promoció i la publicitat 

L'any 2001 les empreses associades al Gremi d'Editors de Catalunya van invertir en promoció i 
publicitat 65.252 euros, cosa que va comportar un augment del 15,9% sobre la quantitat invertida el 
2000. 

Inversió en promoció i publicitat (1997-2001) 

65.252 

1997 1998 1999 2000 2001 



84 

La taula següent mostra la xifra d'inversió en promoció i publicitat, segons l'àmbit al qual es dirigeix: 

Total 1999 Total 2000 Total 2001 Diferència 

Total (milers d'euros} 54.368 59.909 65.252 2001 - 2000 

Total {~ercentatge) 100,0 100,0 100,0 

Material imprès 19,0 12,8 18,9 6,1 

Regal d'incentivació 4,8 3,2 5,7 2,5 

Publicitat a la premsa 6,9 12,8 8,9 -3,9 

Publicitat exterior 0,5 0,2 0,3 0,1 

Publicitat per ràdio 0,5 2,4 2,3 -0, 1 

Publicitat per televisió 55,4 49,4 48,9 -0,5 

Relacions públiques 4,7 8,3 5,5 -2,8 

Publicitat a fires 3,1 3,5 3,5 0,0 

Publicitat per Internet 0,7 1,1 3,0 1,9 

Altres medis 4,4 6,3 3,1 -3,2 

El 2001 la publicitat per televisió va acaparar gairebé la meitat de la inversió feta i es va mantenir en 
els mateixos percentatges que el 2000. Les despeses en material imprès van ser el següent mitjà 
utilitzat amb els mateixos valors que el 1999. Els altres àmbits que van augmentar el percentatge de 
participació en la inversió total van ser: els regals d'incentivació (+2,5 punts) i la publicitat per Internet 
(+1,9 punts). 
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