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Les idees clau
•	 El	sector	audiovisual	català,	l’any	2009,	representa	

el	17%	del	volum	de	negoci	i	el	18%	de	les	
persones	ocupades	respecte	al	total	d’Espanya.

•	 La	productivitat	dels	serveis	audiovisuals	a	
Catalunya,	el	2009,	és	més	elevada	que	la	del	
conjunt	d’Espanya.

•	 La	producció	de	llargmetratges	a	Catalunya	ha	
experimentat	un	augment	en	els	darrers	anys.

•	 El	nombre	d’espectadors	de	cinema	en	català,	
l’any	2010,	es	recupera.

•	 La	majoria	dels	assistents	al	cinema	són	
espectadors	habituals.

•	 Esports,	crònica	política	i	societat	són	els	temes	
més	destacats	dels	informatius	de	TV3,	
TVCatalunya	i	BTV	el	2010.

•	 El	consum	de	televisió	supera	el	de	ràdio,	i	més	de	
la	meitat	de	la	població	veu	televisió	en	català.

•	 La	despesa	mitjana	de	les	llars	catalanes	en	
cinema,	teatre	i	altres	espectacles	va	augmentar	
un	11%	l’any	2009.
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Les dades de l’Estadística de l’audiovisual

L’Estadística de l’audiovisual és una activitat estadística 
oficial que elaboren conjuntament el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, el Departament de Cultura, l’Institut 
Català de les Empreses Culturals i l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. Té per objectiu conèixer les característiques 
i l’evolució de l’economia d’aquest sector: com es finança, 
quina és la seva oferta i quanta ocupació genera, així com 
també quina demanda existeix de béns i serveis audiovisuals.
Actualment, recull l’estimació de les principals dades so-
bre producció, distribució i exhibició en l’àmbit del cinema 

i vídeo, l’enregistrament de so, la ràdio i la televisió, i les 
activitats relacionades, com l’estructura econòmica del sec-
tor de la publicitat.
Les principals fonts que aporten la informació necessà-
ria són l’Enquesta anual de serveis (INE), l’Enquesta de 
consum i pràctiques culturals (Departament de Cultura i 
Idescat), l’Enquesta de pressupostos familiars (INE), les 
estadístiques culturals (Departament de Cultura i Institut 
Català de les Empreses Culturals) i Temps de notícies 
(Consell de l’Audiovisual de Catalunya).
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El sector audiovisual català, l’any 2009, representa el 17% del volum  
de negoci i el 18% de les persones ocupades respecte al total d’Espanya

El volum de negoci dels serveis audiovisuals a Catalunya 
el 2009 va ser de 1.812 milions d’euros, 17% del total del 
volum de negoci d’Espanya, que va ser de 10.425 milions 
d’euros. Aquest sector, que engloba l’activitat del cinema, 
la ràdio i la televisió, representa, tant a Catalunya com al 
conjunt de l’Estat, gairebé un 1% del volum global de ne-
goci del sector serveis.
Per subsectors, el cinema va tenir un volum de negoci de 
1.487 milions d’euros (producció de cinema: 1.139 milions; 
distribució i exhibició: 348 milions), mentre que el de la 
ràdio va ser de 107 milions, i el de la televisió de 218 mili-
ons. En el cas d’Espanya, el volum de negoci de la ràdio i 
televisió va ser de 4.862 milions d’euros, xifra molt propera 
a la del cinema, que va ser de 5.564 milions d’euros.

Ocupació del sector audiovisual a Catalunya,  
per subsectors i sexe. 2009 
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Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta anual de serveis de l’INE.

Volum de negoci del sector audiovisual a Catalunya,  
per subsectors. 2009
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Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta anual de serveis de l’INE.

En termes de persones ocupades, el sector audiovisual 
donava feina el 2009 a 74.455 treballadors a tot Espanya 
(0,61% del sector serveis), 13.441 dels quals corresponien 
a Catalunya (0,42% del sector serveis). Destaca el fet que 
hi havia certa paritat a Catalunya entre el nombre d’homes 
i dones ocupades en el sector (7.570 i 5.871, respectiva-
ment), si bé la diferència era més gran en la ràdio i la tele-
visió (1.144 homes més que dones) que en el cinema (550).
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La productivitat dels serveis audio- 
visuals a Catalunya, el 2009, és més 
elevada que la del conjunt d’Espanya

La producció de llargmetratges  
a Catalunya ha experimentat  
un augment en els darrers anys

Els serveis audiovisuals de Catalunya l’any 2009 tenien 
una productivitat més elevada que la del conjunt d’Espa-
nya, amb 54.886 euros i 46.591 euros per persona ocupada, 
respectivament. Del total del sector audiovisual, la ràdio i 
televisió era el subsector amb una major productivitat, amb 
75.184 euros a Catalunya i 48.934 euros a Espanya.

La productivitat està relacionada amb la capacitat de gene-
rar rendes per unitat de producte o serveis (el que es coneix 
com a valor afegit), per la qual cosa ambdues segueixen el 
mateix patró de comportament, és a dir, estan correlacio-
nades. El sector audiovisual de Catalunya té, per tant, una 
taxa de valor afegit més elevada que la del conjunt d’Espa-
nya, amb un 78% i 48%, respectivament.

Productivitat del sector audiovisual a Catalunya i Espanya. 
2009
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Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta anual de serveis de l’INE.

La producció i coproducció de llargmetratges entre el 2006 
i el 2010 va experimentar una clara tendència ascendent al 
conjunt d’Espanya. En el cas de Catalunya, entre els anys 
2006 i 2009, el nombre de llargmetratges produïts o co-
produïts es va mantenir estable (al voltant dels 74), però el 
2010 es va arribar a una xifra de 96.

Es considera que els llargmetratges produïts a Catalunya són 
aquells les empreses productores dels quals estan inscrites  
al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya, i que  
es defineixen com a coproduïts aquells que es creen entre 
empreses catalanes i empreses d’altres territoris o països.

Evolució de la producció de llargmetratges.  
Catalunya i Espanya. 2006-2010
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La majoria dels assistents al cinema són espectadors habituals

Assistència al cinema en els darrers 12 mesos a Catalunya, 
per tipus d’espectadors. 2006
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Font: Idescat i Departament de Cultura. Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya.

Assistir a les sales de cinema és una de les activitats de con-
sum cultural més freqüent, segons l’Enquesta de consum i 
pràctiques culturals de Catalunya del 2006 (últimes dades 
disponibles).
Un 40% de la població analitzada eren espectadors habitu-
als, un 28% hi assistien de forma esporàdica, el 31% ma-
nifestava que en els darrers dotze mesos no hi havia anat, i 
l’1% no consta. Els espectadors habituals anaven al cinema 
una mitjana de 17,2 vegades l’any, mentre que els especta-
dors esporàdics 2,9 vegades.
L’edat és un factor diferencial pel que a l’assistència al ci-
nema. Ho fan el 91% de les persones compreses entre els 
15 i els 29 anys, el 80% de les que tenen entre els 30 i els 
44 anys, el 62% de les compreses entre els 45 i els 64 anys, 
i només el 32% de les de 65 anys i més. 

Evolució del nombre d’entrades de cinema en català a 
Catalunya. 2006-2010
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Font: Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura.

El nombre d’espectadors de cinema en català, el 2010, es recupera

L’evolució en els darrers anys del nombre d’entrades venu-
des de cinema en català va experimentar diverses fluctua-
cions entre el 2006 i el 2010. Si bé entre el 2006 i el 2007 
es va produir un increment del 17%, fins a arribar a les 
793.000, entre el 2008 i el 2009 es va produir una davallada 
del 23% (de 786.000 a 602.000). El 2010, la xifra es va re-
cuperar fins a les 752.000 entrades, cosa que representa un 
increment del 25% respecte a l’any anterior.
L’evolució segons el tipus de versió (pel·lícules originals 
o doblades al català) també va variar molt entre el 2006 i 

el 2010. Pel que fa a les pel·lícules doblades, van augmen-
tar entre el 2006 i el 2008, però a partir del 2008 van anar 
disminuint fins a reduir-se a la meitat. Pel que fa a les pel-
lícules originals, van augmentar entre el 2006 i el 2007, es 
van reduir entre el 2007 i el 2008, i van tornar a augmentar 
a partir d’aquest any fins a sobrepassar el nombre de pel-
lícules doblades al català. El 2010, les pel·lícules originals 
en català representaven un 56% del total, les pel·lícules 
doblades en català, un 38%, i la resta, les subtitulades en 
català, un 6%.

Evolució del nombre d’entrades de cinema en català per 
tipus de versió. 2006-2010
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Esports, crònica política i societat són els temes més destacats  
dels informatius de TV3, TVE a Catalunya i BTV el 2010

Els esports eren, durant l’any 2010, la prioritat informati-
va dels espais informatius, ja que ocupaven entre un 19% 
i 25% del seu temps total, segons l’informe elaborat pel 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (titulat Temps de no-
tícia dels descriptors temàtics en els teleinformatius a TV3, 
TVE a Catalunya i Barcelona TV). La crònica política (en-
tre 16 i 20% del temps), i la societat (entre 16 i 18%) eren 
els altres dos temes amb més temps de dedicació.

Temps dedicat en els informatius als diferents temes segons el canal de televisió. 2010
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Font: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Les prioritats, tanmateix, depenien de cada canal de televi-
sió. Així, a banda dels esports, TV3 va dedicar més temps 
a la crònica política, seguida de l’economia i negocis i de 
la crònica internacional. TVE Catalunya, per la seva banda, 
ho va fer a la crònica política, la societat i l’economia i ne-
gocis. Per últim, BTV, hi va dedicar més temps a la socie-
tat, la crònica política i l’art i la cultura. Els temes als quals 
les tres televisions van dedicar menys temps van ser el tràn-
sit, els mitjans de comunicació, l’educació i l’ensenyament 
i la ciència i la tecnologia.
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El consum de televisió supera el  
de ràdio, i més de la meitat de  
la població veu televisió en català

La ràdio i la televisió tenen, segons les dades de l’Enques-
ta de consum i pràctiques culturals de Catalunya del 2006, 
un gran impacte social i una taxa de pràctica molt elevada. 
Aquests mitjans ocupen una posició de lideratge clar en 
termes de freqüència de consum, ja que el 98% de la po-
blació manifesta que veu la televisió i el 76% que escolta 
la ràdio.

Malgrat aquesta diferència entre la ràdio i la televisió, el 
temps mitjà d’audiència és molt semblant: 2 h 21 min, 
en  el cas de la televisió, i 2 h 51 min, en el de la ràdio. 
Un 69% de la població enquestada veu la televisió fins a 
2 h 20 min diaris, i un 29% ho fa més de 2 h 20 min. Pel 
que fa als que escolten la ràdio, un 48% ho fa fins a 2 h 50 
min i un 49% més de 2 h 50 min.

De la població que veu la televisió un 44% ho fa preferent-
ment en català, i d’aquest percentatge el 30% ho fa pràcti-
cament només en català. La resta de la població (56%) con-
sumeix preferentment televisió en castellà.

Audiència	de	ràdio	i	televisió	a	Catalunya.	2006
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Font: Idescat i Departament de Cultura. Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya.

Audiència	habitual	de	televisió	a	Catalunya.		
Hores	de	televisió	en	català.	2006	
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Font: Idescat i Departament de Cultura. Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya.
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La despesa mitjana de les llars catalanes en cinema, teatre i altres 
espectacles va augmentar un 11% el 2009

La despesa mitjana anual de les llars a Catalunya en cine-
ma, teatre i altres espectacles va ser, l’any 2009, de 161 
euros, un 11% més que l’any anterior, segons l’Enquesta 
de pressupostos familiars. La despesa en televisors i vídeos 
l’any 2009 va ser de 128 euros, un 5% menys que el 2008.

Les categories de despesa més destacades del 2009 són les 
següents: cinema, teatre i altres espectacles amb 161 euros; 
televisors i vídeos amb 128 euros; les quotes per llicència 
de ràdio i televisió amb 72 euros i el suport per a enregis-
trament de so, imatge i dades amb 60 euros.

Despesa mitjana anual per llar en equips, accessoris i serveis audiovisuals a Catalunya. 2008 i 2009
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Glossari
Volum de negoci. Imports facturats per l’empresa durant 
l’any de referència per prestació de serveis i vendes de béns 
que són objecte de tràfic de l’empresa. Les vendes es comp-
tabilitzen sense incloure l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre ven-
des per pagament immediat, les devolucions de vendes i els 
ràpels.

Taxa de valor afegit. Import que representa la capacitat de 
generació de rendes per unitat de producte o servei.

Productivitat. Quocient entre el valor afegit brut al cost 
dels factors i la mitjana anual d’ocupació. La productivitat 
s’expressa en euros i representa l’aportació de cadascun 
dels ocupats (assalariats o no) a la generació de rendes de 
l’empresa; indirectament és una mesura del pes relatiu del 
factor treball a cada activitat.

Ocupats. Conjunt de persones que contribueixen, mitjan-
çant l’aportació del seu treball, a la producció de béns i ser-
veis o que realitzen activitats auxiliars a l’empresa (admi-
nistració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal 
de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones 
que formen part de l’empresa i són pagades per ella però 
que treballen fora de l’empresa. No inclou, en canvi, el per-
sonal amb llicència il·limitada, el cedit per una altra empre-
sa a la qual es retribueix per aquest concepte, el que treballa 
exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a 
l’empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusiva-
ment capitalistes ni els familiars del propietari que no par-
ticipen activament en l’empresa. En aquesta estadística les 
dades d’ocupació tenen com a referència el 30 de setembre.

Espectadors de cinema. Persones que han assistit almenys 
una vegada al cinema en els darrers dotze mesos.
• Espectadors habituals. Hi han assistit sis o més vegades 

en els darrers dotze mesos.
• Espectadors esporàdics. Hi han assistit menys de sis ve-

gades en els darrers dotze mesos.

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística  
de Catalunya

Estadístiques més rellevants  
sobre el sector audiovisual
Economia del sector audiovisual. Inclou les dades, des de 
l’any 2004, relatives a l’estructura econòmica del sector a 
Catalunya i Espanya, com ara el volum de negoci, l’ocupa-
ció o la productivitat. Habitualment, el desfasament entre 
l’any de referència de les dades recollides a l’Enquesta anu-
al de serveis i la seva publicació és d’uns dos anys i mig.

Oferta audiovisual. Presenta les dades, des de l’any 2002, 
sobre el nombre de sales i pantalles de cinema, les entrades 
venudes, les versions de pel·lícules o, des de l’any 2004, 
del temps de notícies en els teleinformatius. El desfasament 
entre l’any de les dades recollides a Estadístiques culturals 
de Catalunya i a l’Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sol ser d’un any.

Demanda de continguts audiovisuals. Presenta les dades 
sobre el consum de béns i serveis audiovisuals correspo-
nents als anys 2001 i 2006, com ara els equipaments audi-
ovisuals de les llars, l’assistència al cinema o l’audiència 
de ràdio i televisió. En aquesta apartat, les darreres dades 
publicades són de l’any 2006 recollides a l’Enquesta de 
consum i pràctiques culturals 2006.
Activitats relacionades amb el sector de l’audiovisual. 
Inclou les dades, des de l’any 2004, relatives a l’estructura 
econòmica del sector de la publicitat a Catalunya i Espanya. 
Habitualment, el desfasament entre l’any de referència de 
les dades recollides a l’Enquesta anual de serveis i la seva 
publicació és d’uns dos anys i mig. 


