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L’entreteniment audiovisual al món

El sector audiovisual s’ha vist afectat per noves tecnologies i idees que han sacsejat els jocs, el cinema i la televisió. A mesura que dotzenes de 
rivals copien el model comercial iniciat per Netflix, actualment, més de 700 milions de subscriptors transmeten vídeos a tot el planeta. En total, el negoci de 
l’entreteniment ha gastat almenys 650.000 milions de dòlars en adquisicions i programació en els últims cinc anys.

650.000 M$

520.000 
M$ 138.000 M$

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya (dades de The
Economist, 2019 Global Games Market report by Newzoo)



6

El segment de negoci de l’entreteniment audiovisual

La ficció (series & films) en modalitat VOD (video on demand), els videojocs, els esports i 
altres esdeveniments d’entreteniment són les categories amb majors creixements recents i 

futurs.

La ficció per a tot tipus de clients (OTT*/plataformes, TV per cable, cadenes de TV 
tradicionals...) és el motor de creixement del sector i s’ha accelerat durant la crisi.

Es produeix cada vegada més ficció, de més qualitat, en diferents formats (sèries, films...) i 
per a diferents plataformes o pantalles, fet que genera una forta demanda per crear i 

distribuir continguts i serveis.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020.
* Nota: «OTT» significa «over-the-top» i es refereix a qualsevol servei de transmissió que ofereix contingut a través d’Internet



7Indústria molt concentrada que tendeix a una major concentració

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 
. 
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Principals empreses audiovisuals al món per facturació

Nota: empreses ordenades per facturació. Dades del 2021 o de l’últim any disponible. Cerca basada en els codis CNAE: 2620, 2640, 5811, 5911, 5912, 5913, 
5914, 6010, 6020, 6190, 6209, 6399, 7021, 7311, 7420, 7722

Font: ACCIÓ a partir d’Orbis
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Principals empreses inversores en el sector audiovisual al món

Inversió greenfield

Fusions i adquisicions

Nota: empreses ordenades per nombre de projectes/transaccions en el sector audiovisual. Dades del 2021 o de l’últim any disponible

Font: ACCIÓ a partir d’Orbis Crossborders 
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Les 4 grans indústries del contingut audiovisual (excepte els videojocs) creixen, però a ràtios molt diferents

• El contingut audiovisual mundial està format per 4 grans indústries: OTT (servei de transmissió que ofereix contingut a través d’Internet), cinema, TV 
en obert i TV de pagament. Entre el 2013 i el 2018, els ingressos mundials de contingut audiovisuals han augmentat un 18% i han superat els 
500.000 milions de dòlars gràcies principalment al segment de la TV de pagament i en obert, que representen un 50% i un 33% del total 
d’ingressos, respectivament. 

• El segment OTT és el que creix més (un 176% en el quinquenni i un 14% l’últim any), seguit del cinema (34% i 5%).

Dades mundials

520.000 M$

9%

50%

33%

8%

INGRESSOS EN M$

OTT (quinquenni: +176%; últim any: +14%)

14.945
18.640

24.060
30.776

36.021
41.218

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cinema (quinquenni: +34%; últim any: +5%)

33.383 34.406
39.370 40.646 42.480 44.740

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TV en obert (quinquenni: +13%; últim any: +2%)

152.823
161.157 163.896 168.640 168.185 172.989

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TV de pagament (quinquenni: +8%; últim any: 0%)

241.356 248.518 254.940 259.599 261.552 261.475

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya (dades de 
l’informe de PwC La oportunidad de los contenidos de ficción en España, análisis de 

oportunidad)
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El sector de contingut audiovisual a Espanya creix a un ritme superior al mundial

• En el cas espanyol, entre 2013 i 2018, els ingressos mundials de contingut audiovisual han augmentat un 24% i han superat els 4.700 M€; un 
creixement superior al mundial. Els segment de la TV de pagament i en obert són els que presenten uns ingressos més elevats (el 46% i el 39% del 
total d’ingressos, respectivament).

• El segment OTT és el que creix més (un 330% en el quinquenni i un 20% l’últim any), seguit de la TV en obert (un 25% i un -2%).

12%

39%
46%

3%

INGRESSOS EN M€

OTT (quinquenni: +330%; últim any: +20%)

33
43

64
82

118
142

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cinema (quinquenni: +16%; últim any: -1%) 

506 518

575
601 591 586

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TV en obert (quinquenni: +25%; últim any: -2%)

1.723 1.915 2.042 2.157 2.183 2.148

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TV de pagament (quinquenni: +19%; últim any: 6%)

1.531 1.518 1.530 1.689 1.725 1.825

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya (dades de 
l’informe de PwC La oportunidad de los contenidos de ficción en España, análisis de 

oportunidad)

Dades d’Espanya

4.701 M€
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L’entrada de nous actors ha propiciat que la línia entre producció i distribució/exhibició es difumini

Actors que produeixen i 
exhibeixen contingut

Cadena de valor 
tradicional

MAJORS PRODUCTORES 
LOCALS

DE TV EN OBERT I DE 
PAGAMENT

STREAMING/OTT

Producció Distribució i exhibició

Nota: representació gràfica il·lustrativa, no exhaustiva

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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Localització i producció de sèries rodades a Espanya l’any 2019 per part de les OTT i de les grans cadenes

46 
sèries

Sèries noves vs. noves temporades

33 13

Nous clients (26) vs. clients tradicionals (20)

11 2 2 11

7 5 5 1 1 1

Localitzacions

Madrid

Catalunya

Andalusia

Altres

Seus de les productores

36 productores amb seu a Madrid 

8 productores amb seu a Catalunya 

1 productora amb seu a Galícia

1 productora amb seu a l’estranger 
(Regne Unit)

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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El sector audiovisual a Catalunya

El sector audiovisual
a Catalunya



15L'audiovisual català, un sector consolidat i altament innovador

Indústria audiovisual forta i innovadora 

3.609 empreses

6.703 M€ de facturació

31.000 treballadors

• 213 startups catalanes del sector 
audiovisual (més d’un 11% del total de 
1.900 startups catalanes), xifra que 
representa gairebé el doble que fa cinc anys. 

Ecosistema de suport de primer nivell

• Associacions, clúster i administracions de 
primer nivell dedicats a la innovació 
audiovisual.

• Infraestructures com el Parc Audiovisual de
Catalunya a Terrassa, el Neàpolis de Vilanova i 
la Geltrú, el centre Roca Umbert de Granollers i 
el TecnoCampus de Mataró, entre d'altres.

• Barcelona acull l’ISE, la principal fira audiovisual 
del món, fet que afavoreix la projecció
internacional de l’ecosistema empresarial català, 
ric en creació de continguts i en l’aplicació de 
solucions audiovisuals.

Líders del sector trien Catalunya

• Entre 2017 i 2021 Catalunya rep 54 projectes, 
que capten 167 milions d’euros i generen 
2.774 llocs de treball (els projectes creixen un 
30%, el capital invertit un 167% i els llocs de 
treball creats un 62%). 

• El capital invertit al 2021 arriba als 47 M€, xifra 
que representa un augment interanual del 36,5 
% i representa el millor registre de la sèrie 
històrica.

Autèntic pol de talent audiovisual

• El sector audiovisual català és un dels més forts 
a Europa gràcies a uns dels principals actius de 
Catalunya, el talent i la creativitat més 
avantguardista.

• El talent de les escoles catalanes d’animació i 
efectes especials estan generant un gran impacte 
en el sector dels videojocs a escala global.

Font: ACCIÓ
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El negoci de l’entreteniment audiovisual a Catalunya

ESTRATÈGIA I 
ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL

• Les principals empreses són les productores audiovisuals, els serveis a la producció i les empreses de videojocs.

• Presència d’un gran grup com MediaPro (amb una política activa d’adquisicions). Només 20 empreses superen els 10 M€, la

resta són pimes.

• Productores força centrades en contingut televisiu local. Els continguts que creixen més en els mercats globals (ficció d’alt

pressupost per a les plataformes) encara tenen poc pes al sector. Fort potencial de créixer en aquests mercats i clients, tant en

l’àmbit nacional com en l’internacional.

• Algunes productores estan orientades al desenvolupament de continguts (ficció, TV, cine, documentals...) i d’altres
s’orienten a serveis de valor afegit per als mercats català i espanyol.

• Entrada de grups internacionals al capital d’empreses destacades. Escàs nivell de vendes internacionals.

• Destaquen els videojocs amb un ecosistema ric, número 1 a Espanya, de pimes indie petites, poques empreses locals

grans i MNC estrangeres.

DEMANDA I 
CLIENTS

• El dinamitzador «tradicional» del sector (CCMA) ha deixat de ser-ho els darrers anys per motius pressupostaris.

• Absència de seus de grans plataformes de producció original concentrades en altres hubs.

• Polítiques de demanda limitades (atracció, deduccions...).

ENTORN I 
TALENT

• Teixit professional creatiu i tècnic molt reconegut però amb mobilitat per ser «captat» i per treballar arreu.

• Proveïdors de formació de talent que són referents. Es celebren molts festivals i, recentment, s’han atret fires de referència

(ISE).

• La infraestructura especialitzada de gravació és millorable, tant en quantitat com en qualitat, en comparació amb altres

hubs europeus.

• Ecosistema TIC i tecnològic rellevant (BcnTechCity, MWC...) amb un fort potencial d’interacció amb el sector audiovisual.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020. 



17
Caracterització dels 3 principals segments de negoci

Negoci Tipus de contingut
Procés de 

desenvolupament
Timings de 

desenvolupament
Tipus de canal i 

de client
Origen dels 

ingressos/finançament

Entreteniment 
audiovisual

Pel·lícules de cinema, 
pel·lícules de TV, sèries prime

time, sèries de TV, 
documentals, entreteniment 

televisiu...

Idea  Cerca de 
finançament 

Desenvolupament
> 1 any

• Canals de TV
• Cinemes
• Plataformes de 

streaming

• Subvencions públiques
• Ingressos de taquilla
• Venda de drets
• Llicències

Videojocs
Idea 

Desenvolupament 
Venda

6-18 mesos
• Publishers i 

developers
• Consumidor

• Finançament a risc
• Ingressos per venda i 

subvencions públiques

Comunicació, 
publicitat i MICE

Espots, màrqueting digital, 
branded content, vídeos 

corporatius, pàgines web...

Finançament  Idea 
 Desenvolupament

1-2 setmanes
• Marques
• Institucions

• Ingressos provinents 
únicament del client 
(marca o institució)

MICE: organització 
d’esdeveniments en temps 

real

Desenvolupament a 
mida del client; 
subcontractació

Setmanes i
execució en temps 

real

• Marques
• Empreses
• Institucions
• Altres agents

• Client (marca o institució)
• Entrades d’assistents i 

estands d’empreses

Mitjans de 
comunicació

Notícies
Fet 

Desenvolupament
Diari

Temps real
• Anunciants
• Subscriptors

• Publicitat
• Subscripcions
• Subvencions públiques 

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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Principals segments de negoci del sector audiovisual a Catalunya el 2021

3.609
empreses

6.703 M€
de facturació

31.000 
treballadors

El negoci de l’entreteniment
audiovisual és el primer en facturació,
però només concentra el 34% de les
empreses.

Nombre d’empreses

1.214 

2.168 

227 

Facturació agregada (M€)

3.455

2.655

592

Nombre de treballadors

12.119
14.277

4.604

Nota: s’han considerat totes les empreses actives el 2021 que compleixen amb els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de, com a mínim, els 
últims 5 anys i domicili social o activitat rellevant a Catalunya

Entreteniment audiovisual Comunicació corporativa, publicitat i esdeveniments Mitjans de comunicació

Font: ACCIÓ
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Gestió de drets: SGAE, DAMA, CEDRO | Merchandising | Empreses de música per a anuncis | Festivals i fires (ISE 2021) | Operadors de telecomunicacions | 
Finançament: privat (anunciants, patrocinadors, sponsors...) i públic | Localitzadors | Revistes especialitzades | Premis

Cadena de valor de l’entreteniment audiovisual

CanalProducció audiovisual DistribucióDesenvolupament MERCAT

Desenvo-
lupament

Idea Postproducció

D
is

tr
ib

uï
d

o
re

s

Offline

Gran consum

Cadenes organitzades

Rodatge

Retail independent

D
ig

it
al

E
m

p
re

se
s 

d
e 

p
ro

m
o

ci
ó

 i 
m

àr
q

ue
ti

ng

Original

No original

• Guionista
• Director
• Altres

• Llibre
• Sèrie TV
• Pel·lícula
• Altres

Online

Descàrrega

Mobile

Streaming - VOD 

Outsourcing de 
serveis

Contingut
Serveis 
tècnics

Cinemes

Televisió

Productores de cinema
Productores de ficció televisiva
Productores d’entreteniment televisiu

Preproducció

Productores

Productores de documentals
Productores de curtmetratges

Productores d’animació

PROFESSIONALS CREATIUS: 
director, guionista, actors...

Autoproducció

TÈCNICS 
(il·luminació, so, 

lloguer de material...)

Postproductores

• Efectes especials
• Àudio i so

Grans productores integrades

T
ir

at
g

e

C
O

N
S

U
M

ID
O

R
 F

IN
A

L 
LO

C
A

L
C

O
N

S
U

M
ID

O
R

 
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

L

Videojocs
• Retailer físic
• Retailer online

Desenvolupadors de videojocs

Preproducció Producció Post producció Distribució

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020



20

Caracterització de l’entreteniment audiovisual a Catalunya el 2021

3.455 M€

1.214 empreses

12.119 
treballadors

Distribució de la facturació d’empreses d’entreteniment audiovisual

Produccions 
cinematogràfiques, de 
vídeo i de programes 

de televisió
66%

Distribució 
cinematogràfica, de 
vídeo i de programes 

de televisió
22%

Postproducció
1%

Programació i 
emissió de 

televisió
1%

Enregistrament 
i edició musical 

1%

Fotografia
1%

Altres 
9%

Nota: s’han exclòs de l’anàlisi totes les empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de, com a 
mínim, els últims 5 anys i domicili social o activitat rellevant a Catalunya

Font: ACCIÓ 
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Empreses d’entreteniment audiovisual

Producció Exhibició Desenvolupadors videojocs

Tecnologia de 
connectivitat

Serveis a la producció Distribució

Altres

Nota: mostra d’empreses per facturació; es tracta d’una representació parcial amb l’objectiu d’il·lustrar els proveïdors de la cadena de 
valor del sector audiovisual a Catalunya, tot i que poden existir altres empreses que no s’han inclòs a l’estudi

Font: ACCIÓ
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Ecosistema de l’entreteniment audiovisual

Administracions públiques

Associacions Formació

Universitats

Formació
no reglada

Vivers 
d’empreses 
audiovisuals

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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Cadena de valor de la comunicació corporativa, la publicitat i els esdeveniments

Empreses d’anàlisi 
de dades de mercat

Finançament: privat (anunciants, patrocinadors, sponsors…) i públic.

Institucions

Gestió de legalitat i dretsEmpreses d’anàlisis del 
rendiment de la campanya Suport a la venda i entrega 

de publicitat en línia

Optimització de 
l’espai publicitari i 

contingut dels webs

Grans empreses MNC

Xarxes 
socials

Agències de 

mitjans 

(tradicionals 

i digitals)

Disseny 
gràfic per a 

comunicació

Gran empresa
Local

Pimes

Consultores de 
màrqueting i branding

Desenvolupament i plasmació d’idees Comercialització Difusió MERCAT

D
ep

ar
ta

m
en

t 
d

e 
m

àr
q

ue
ti

ng
 d

’e
m

p
re

se
s 

cl
ie

nt
s

Preproducció Producció Postproducció

Agències creatives de publicitat tradicionals 
i digitals

Agències de comunicació

Producció d’inputs de 
publicitat i comunicació

Productora audiovisual i 
serveis a la producció 

Productora musical

Nous mitjans 
comunicació

Webs

Blocs

Xarxes socials

Mitjans de comunicació 
tradicionals

TV
Premsa escrita

Ràdio
Exterior
Altres

Videoj. public.

Organitzadors d’esdeveniments

Font: ACCIÓ
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Caracterització de la comunicació corporativa, la publicitat i els esdeveniments a Catalunya el 2021

2.655 M€

2.168 empreses

14.277 
treballadors

Distribució de facturació d’empreses de comunicació 
corporativa, publicitat i esdeveniments 

Agències de publicitat
81%Organitzador 

esdeveniments
7%

Representació de 
mitjans de 

comunicació
7%

Altres 
4%

Nota: s’han exclòs de l’anàlisi totes les empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de, com a 
mínim, els últims 5 anys i domicili social o activitat rellevant a Catalunya

Font: ACCIÓ 
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Empreses de la comunicació corporativa, la publicitat i els esdeveniments

Producció Serveis a la producció
Organitzadors 

d’esdeveniments

Agències creatives 
de publicitat

Consultories de màrqueting Agències de comunicació

Agències de 
mitjans

Consultories 
de branding

Altres serveis
Altres 

empreses

Nota: mostra d’empreses per facturació; es tracta d’una representació parcial amb l’objectiu d’il·lustrar els proveïdors de la cadena de 
valor del sector audiovisual a Catalunya, tot i que poden existir altres empreses que no s’han inclòs a l’estudi.

Font: ACCIÓ



26
Ecosistema de la comunicació corporativa, la publicitat i els esdeveniments

Administracions públiques Associacions Formació

Font: ACCIÓ
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Caracterització dels mitjans de comunicació a Catalunya el 2021

592 M€

227 empreses

4.604 
treballadors

Distribució de la facturació d’empreses dels mitjans de 
comunicació

Serveis d’informació
91%Radiodifusió

6%

Agències de 
notícies

1%

Altres 
2%

Nota: s’han exclòs de l’anàlisi totes les empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de, com a 
mínim, els últims 5 anys i domicili social o activitat rellevant a Catalunya

Font: ACCIÓ
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Empreses dels mitjans de comunicació

Serveis d’informació Radiodifusió Agències de 
notícies

Nota: mostra d’empreses per facturació; es tracta d’una representació parcial amb l’objectiu d’il·lustrar els proveïdors de la cadena de 
valor del sector audiovisual a Catalunya, tot i que poden existir altres empreses que no s’han inclòs a l’estudi.

Font: ACCIÓ
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Netflix domina l’escenari de plataformes d’streaming a Catalunya

68,2%

62,2%

37,7%

1,4%

2,3%

Canals de televisió
tradicionals

Plataformes de
televisió de pagament

Sales de cinema
tradicionals

Altres

Cap/No n'he vist

Canals de visualització de 
sèries/pel·lícules a 
Catalunya el 2020

79,8%

34,0%

29,5%

20,5%

9,8%

2,9%

2,2%

1,5%

1,5%

0,8%

0,5%

1,0%

0,6%

Plataformes de visualització 
de televisió de pagament a 
Catalunya el 2020

Altres

/

No ho sap

Font: ACCIÓ a partir de l’informe Demanda de català en el doblatge i la subtitulació a les plataformes digitals de 
la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Projectes d’inversió estrangera del sector audiovisual (2017-2021) (I)

Entre 2017 i 2021 Catalunya rep 54 projectes, que 
capten 167 milions d’euros i generen 2.774 llocs de 
treball.

Respecte l’any 2017, els projectes creixen un 30%, el 
capital invertit un 167% i els llocs de treball creats un 
62%. 

Els principals països d’origen d’aquestes inversions 
són Estats Units, França i Regne Unit.
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El capital invertit al 2021 arriba als 47 M€, xifra que 
representa un augment interanual del 36,5 % i representa 
el millor registre de la sèrie històrica

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets i Orbis Crossborders pels projectes relacionats amb l’Audiovisual, classificats per subsectors.



31

Projectes d’inversió estrangera del sector audiovisual (2017-2021) (II)

Videojocs, aplicacions i contingut digital:

27 Projectes  94,2 M€    1.337 Llocs de treball

8,5 M€

7,3 M€
10,8 M€ 10 M€

8,5 M€7,2 M€ 7,1 M€

Publicitat, relacions públiques i relacionats:

21 Projectes     51,8 M€    1.349 Llocs de treball

2,77 M€10,8 M€ 6,9 M€ 5 M€ 3 M€

Editors de 
programari (exc. 
videojocs):

2 Projectes

14,6 M€

57 Llocs de treball

11 M€

3,6 M€

Emissores, ràdio i 
TV:

3 Projectes

5 M€

21 Llocs de treball

3 M€

2 M€

Equips d’àudio i 
vídeo:

1 Projecte

1 M€

10 Llocs de treball

1 M€

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets i Orbis Crossborders pels projectes relacionats amb l’Audiovisual, classificats per subsectors.
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Adquisició: 1.016 M€

Adquisició: 12 
M€

Adquisicions d’empreses del sector audiovisual (2017-2021)

S’han adquirit 11 empreses catalanes per 2.140 milions d’euros en total.

Els principals països d’origen d’aquestes adquisicions són els Estats Units i 
França.

Subsector
Nombre 

d’empreses
Milions d'euros

Publicitat, relacions públiques i relacionats 5 1.028

Emissores, ràdio i TV 4 950

Videojocs, aplicacions i contingut digital 2 162

Publicitat, relacions públiques i relacionats:

Adquisició: 162 M€

Emissores, ràdio i TV:

Videojocs, aplicacions i contingut digital

Font: ACCIÓ a partir d’Orbis Crossborders pels projectes relacionats amb l’Audiovisual, classificats per subsectors.

Adquisició: 620 M€Adquisició: 330 M€
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Catalunya, la CA d’Espanya líder en 
empreses exportadores regulars 

Catalunya és la segona CA 
d’Espanya per volum 
d’exportacions en el sector 
audiovisual el 2021, amb un 
37% del total d’empreses 
exportadores regulars 
d’Espanya.

França, Itàlia, Portugal, Andorra i Xina 

són els països on Catalunya exporta 

més (2017 – 2021).

França aglutina el 21% de les 

exportacions audiovisuals catalanes del 

quinquenni.

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX
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El principal hub d’startups de la Unió Europea

Més de 1.900 startups es troben a Catalunya

2n hub preferit de la UE 
per crear-hi una startup
Startup Heatmap Europe, 

2021

5è hub d’startups
de la UE

StartupBlink, 2021

213 startups 
audiovisuals al 

2022, un 89% més 
que l’any 2018.

Startups relacionades amb el sector audiovisual

VideojocsAdtechContingut digital i mitjans de comunicació

Font: ACCIÓ a partir de Barcelona & Catalonia Startup Hub 2021
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CATALUNYA 

MEDIA CITY

Instal·lacions de primer nivell fan de Catalunya un ecosistema audiovisual potent a Europa

Principals instal·lacions de la indústria audiovisual a 
Catalunya:

Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa: 
22.000 m2 i dos platós de 1.500 m2

Neàpolis a Vilanova i la Geltrú

Centre Roca Umbert a Granollers

Tecnocampus a Mataró, entre d'altres.

Proper Hub audiovisual a Catalunya (Clúster 
Audiovisual de Catalunya):

Catalunya Media City a Sant Adrià

Font: ACCIÓ
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El 2022, Barcelona acollirà per segona vegada consecutiva de l’ISE, la fira audiovisual i de sistemes més gran del món.

Després de 16 anys a 
Amsterdam, ha arribat el 
moment de trobar una nova 
llar: Barcelona.

800 expositors

60.000 visitants

• El 2022, aterra a la Fira de Barcelona l’Integrated Systems Europe (ISE), que ja compta amb 
una sòlida trajectòria i és un referent en el sector audiovisual per a professionals, però que 
encara té l’objectiu de créixer més, per arribar al pes i la rellevància social que té el Mobile a la 
ciutat.

• L’ISE se celebrarà al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona i ocuparà cinc pavellons i 45.000 
metres quadrats, amb 120 països representats. S’espera una afluència de 60.000 visitants i 
més de 800 empreses expositores, entre fabricants i distribuïdors. Això suposa un impacte 
d’entre 450 i 500 milions d’euros anuals fins el 2026 per a la ciutat, sense tenir en compte els 
dies de fira.

Font: ACCIÓ.

El Departament d’Empresa i Treball amb ACCIÓ, impulsarà la participació de 30 empreses catalanes amb estand a l’ISE, un 50% més que l’any passat.
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Talent internacional i local en una 
regió ideal per viure-hi i treballar-hi 

El sector audiovisual a Catalunya
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Barcelona, una ciutat multicultural que impulsa la creativitat

Catalunya és un centre d’excel·lència en disseny, amb un model sòlid i financerament sostenible. Barcelona és trendsetter al món de 
la moda, el disseny, l’arquitectura, els videojocs i la música.

Barcelona és la 5a ciutat d'Europa, 
on la majoria d'habitants no es 
troba a més de 2 km dels 
equipaments culturals més 
propers.

Comissió Europea (2019)

Barcelona és percebuda 
com la 8a millor ciutat 
del món en arts i 
entreteniment..

Ressonància (2021)

Barcelona és la 9a ciutat 
europea més cultural i 
creativa.

Monitor de Ciutats Culturals i 
Creatives, Comissió Europea 
(2019)

Marques vinculades a Barcelona

Alguns dels actors clau que potencien la creativitat a Barcelona
Associacions, plataformes, institucions i centres educatius que promouen la creativitat i la innovació en camps com la moda, l'art contemporani, la música, la 
tecnologia i el cinema

.

Font: barcelona.cat i Barcelona Global



39Prestigiosos rànquings internacionals reconeixen Barcelona com a pol d'atracció de talent digital d'arreu del món...

Barcelona gaudeix d'una alta qualitat de vida, així com d'un ampli ecosistema digital i d'una alta disponibilitat de talent digital.

Barcelona és la 3a millor ciutat europea i la 8a del món.
Londres, Nova York, París, Moscou, Tòquio, Dubai, Singapur i Barcelona; les millors ciutats del món el 2021 (Resonance Consulting, 2021) 

Barcelona és considerada la 5a ciutat més atractiva entre els experts digitals per desplaçar-se i la 3a pels no experts. 
Descodificació del talent global (Boston Consulting Group, 2019)

Catalunya és la 8a regió d’Europa en capital humà digital.
Índex d’Economia i Societat Digital (DESI); (Comissió Europea, 2019)

3r

5è

8è

… que atrau professionals internacionals de tota l'experiència digital

40

38

35

32

31

Ciberseguretat

Desenvolupament d'apps

Agile/Scrum

UX/UI

Desenvolupament Web

Especialitats digitals que atrauen talent digital estranger a Barcelona (%)

La ciberseguretat (40%) i el desenvolupament 
d’aplicacions (38%) són les especialitats que 
atrauen més talent digital a Barcelona.

Les ciutats que més talent exporten a Barcelona 
són Londres (11%) i Madrid (9%), seguides de 
Buenos Aires (3%), Sao Paulo (2%) i París (2%).

Font: ACCIÓ, a partir de l’informe Digital Talent Overview 2021 de Barcelona Digital Talent
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Barcelona té uns costos operatius competitius (I) - Centre de disseny multimèdia

Barcelona té els costos laborals més competitius de les 10 ciutats similars en comparació, així com els costos immobiliaris més competitius.

33.633 

34.697 

35.010 

37.866 

39.576 

46.467 

46.678 

47.341 
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Barcelona
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Madrid
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Salari d’un assistent de màrqueting de 
producte

45.523
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52.543
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London

Amsterdam
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París

Washington D.C.

San Francisco (CA)

Responsable de màrqueting

426 

494 
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Madrid

Amsterdam
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Washington D.C.
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Despeses immobiliàries (€ per m2)

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Benchmark 2022
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Barcelona té uns costos operatius competitius (II) - Pel·lícules i televisió

Barcelona té els costos laborals més competitius de les 10 ciutats similars en comparació, així com els costos immobiliaris més competitius.

50.334

54.565

57.750

60.205

69.616

73.458

77.487

81.454

109.840

124.699

Barcelona

Madrid

Milan

Dublín

London

Amsterdam

Berlín

París

Washington D.C.

San Francisco (CA)

Operador de càmera

38.658

39.429

40.240

41.936

44.339

53.090

55.312

55.934

69.620

74.999

Barcelona

London

Madrid

Dublín

Milan

Amsterdam

París

Berlín

Washington D.C.

San Francisco (CA)

Tècnic d’il·luminació
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494 

520 
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Despeses immobiliàries (€ per m2)

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Benchmark 2022
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Barcelona té uns costos operatius competitius (III) - Pel·lícules i televisió

Barcelona té els costos laborals més competitius de les 10 ciutats similars en comparació, així com els costos immobiliaris més competitius.
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58.822
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Font: ACCIÓ a partir d’fDi Benchmark 2022
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Catalunya té un ampli ventall d’estudis en audiovisuals: 25 titulacions universitàries de 9 universitats diferents...

Animació 

Arts 

Arts digitals 

Arts escèniques

Arts i disseny 

Belles arts  

Cinematografia 

Comunicació audiovisual

Comunicació i periodisme audiovisual 

Comunicació interactiva 

Creació artística per a videojocs i jocs aplicats

Disseny

Disseny digital i tecnologies creatives

Disseny i creació digital

Disseny i innovació

Disseny, animació i art digital

Enginyeria en sistemes audiovisuals 

Gestió de la comunicació global 

Producció de música i so per a la industria de l’entreteniment

Publicitat i relacions públiques

Publicitat, màrqueting i relacions públiques 

Traducció i interpretació 

Mitjans audiovisuals

Multimèdia

Multimèdia, aplicacions i videojocs 

Font: ACCIÓ a partir del Canal Universitari de la Generalitat de Catalunya
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… així com una àmplia oferta de màsters universitaris en audiovisuals

Font: ACCIÓ a partir del Canal Universitari de la Generalitat de Catalunya

Animació i Efectes Visuals

Aplicació de Pràctiques Artístiques Accessibles

Comissariat d’Art Digital

Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Estudis Teatrals

Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Gestió de la Comunicació

Humanitats Digitals

Humanitats i Patrimoni Digitals

Investigació i Experimentació en Disseny

Periodisme i Comunicació Digital

Periodisme i Innovació en Continguts Digitals

Producció i Recerca Artística

Postproducció Audiovisual

Recerca en Art i Disseny

Traducció Audiovisual
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Grans empreses internacionals trien Barcelona per la disponibilitat de talent

El talent internacional i local en un lloc ideal per a la vida i el treball 

«Per què una empresa ha de venir a Barcelona? Per crear un videojoc AAA 
d’alta qualitat necessites un talent fort, i pots trobar aquest talent aquí 
mateix, a Barcelona». 

Javier Capel, studio manager d’Ubisoft Barcelona

Barcelona com a destinació 

«Barcelona és la destinació més important per a les grans empreses 
internacionals que vulguin crear hubs tecnològics i digitals».

Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona

Barcelona, prioritat a Europa

«Vam mirar els recintes firals, els hotels, el talent i l’ecosistema empresarial de 
ciutats de tota Europa, i vam escollir Barcelona». Compta amb un atractiu i una 
reputació que el precedeixen i elements destacats com el port, les infraestructures, 
recolzament al sector o les inversions a la ciutat. 

Mike Blackman, director executiu de l’ISE
Font: ACCIÓ
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Oportunitats del sector
audiovisual

El sector audiovisual a Catalunya



47Oportunitats de negoci internacional per a l’empresa catalana del sector audiovisual

Els països amb més 
oportunitats de negoci per 
a l’empresa catalana del 
sector audiovisual són: 

- Finlàndia 
- Xina
- Estats Units 
- Regne Unit 
- Japó 
- Alemanya

- França
- Itàlia
- Països Baixos
- Corea del Sud
- Austràlia
- Singapur

Com a resultat de la interrupció econòmica induïda per la pandèmia i els canvis en el 

comportament dels consumidors, s’ha accelerat el progrés de la indústria en diversos 

àmbits i han aparegut diverses oportunitats internacionals per les empreses catalanes 

d’aquest sector. 

Font: ACCIÓ a partir del mapa global d’oportunitats de negoci 2021.



48
Palanques de desenvolupament futures

CONTINGUT/IP
• Estratègies de creixement a l’entreteniment audiovisual (productores i la seva cadena de valor) per als segments

de mercat de major creixement (ficció, OTT...).

• Estratègies de creixement a través del desenvolupament de videojocs d’IP pròpia.

SERVEIS DE VALOR AFEGIT
• Creixement i diferenciació de les empreses de serveis per a l’entreteniment audiovisual:

 Business development internacional seguint clients de continguts.
 Incorporació de noves tecnologies en el procés, des de la creació, la producció i la comercialització.

• Desenvolupament del potencial audiovisual del vertical corporate, comunicació, publicitat i MICE:

 Diagnosi per a clients (marques, institucions...), mapa de la seva cadena de valor, canvis que s’estan
produint en el negoci i agents que cal involucrar.

MILLORA DE L’ECOSISTEMA
• Suport a empreses de base tecnològica i major interacció amb l’ecosistema de Barcelona, així com de les

tecnologies aplicables a l’entreteniment audiovisual (atracció d’empreses).

• Espai de trobada entre la tecnologia, el talent i la indústria audiovisual (espais innovació, incubació...).  HUB
AUDIOVISUAL.

• Necessitat de millorar l’oferta en quantitat i qualitat de platós (p. ex., platós amb pantalles) respecte d’altres
hubs.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 
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Reptes tecnològics rellevants: aplicacions a tota la cadena de valor

Creativitat i 
desenvolupament

• Ús de big data i 
intel·ligència artificial per:
 Identificar guions d’èxit.
 Definir duració òptima 

d’una sèrie (en capítols per 
sèrie i minuts per capítol).

 Predir l’èxit d’una pel·lícula 
o sèrie. 

 Identificar el target
potencial d’una pel·lícula o 
d’una sèrie.

• Ús de la veu i el so per 
crear nous productes 
(p. ex., podcasts).

Producció i 
postproducció

• Reducció de costos mitjançant la 
realitat virtual per simular localitzacions, 
actors, etc.

• Noves capacitats de gravació gràcies a 
hardware (incloent l’ús de drons) i 
software.

• Reconstrucció 3D a partir d’imatges 
multivista.

• Platós amb pantalles.
• Restauració d’imatges mitjançant 

tècniques automàtiques de segmentació.
• Gravació, producció i postproducció 

d’àudio (veu, música...) en 3D.

Distribució

• Ús de big data i IA
per:
 Recomanar 

continguts adaptats 
a l’usuari.

 Personalitzar tràilers 
i portades.

• Ús de blockchain en 
seguretat i control.

• Reconeixement de 
patrons i logotips en 
vídeo i televisió.

Exhibició i 
experiència 

d’usuari

• Experiències 
immersives de 
l’espectador mitjançant 
realitat augmentada i 
virtual.

• Aplicació del 5G amb 
impacte en l’streaming i 
visualització en temps 
real.

• Drons per a experiències 
immersives i en primera 
persona.

• Música i veu en 3D.
• Sistemes immersius 

d’exhibició d’àudio 3D.Nota: gràfic il·lustratiu i no exhaustiu elaborat a partir de les entrevistes i d’altres fonts 
secundàriesFont: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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Metavers
• Què és: es tracta d’un espai digital immersiu on els 

usuaris poden interactuar entre ells. Amb el metavers, 
es crearà una frontera que combinarà entorns virtuals 
i reals que ens permetran realitzar activitats de la vida 
quotidiana.

• Ús del metavers: 

• Treballar: un lloc de treball digital on les 
persones es puguin reunir com si hi fossin 
físicament (reunions, presentacions, etc.). 

• Divertir-se: jugar a videojocs, assistir a un 
concert o un acte, interactuar amb amics i 
sentir-se com si fos una experiència presencial 
són possibilitats que poden canviar tota la 
indústria de l’entreteniment. 

• Comprar: encara que ja es pot comprar de 
forma online, amb el metavers s’obre un món 
de noves possibilitats perquè l’experiència 
sigui molt més real (provar-se la roba de forma 
virtual o interactuar amb el venedor igual que a 
una botiga real).

• Empreses com Meta, Microsoft, Google, Apple, 
Epic, Nike i BMW, entre d’altres, ja estan treballant 
en el desenvolupament d’aplicacions i d’eines per 
formar part del nou univers virtual. 

El 2022, Catalunya s’ha avançat al futur amb la creació d’un metavers 
propi, el CatVers, amb l’objectiu d’esdevenir l’espai virtual de 

referència per a la societat catalana.

El metavers impulsat per la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona a través 
del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) espera acollir activitats diverses com 

galeries d’art i esdeveniments més grans, com festivals, durant el primer semestre del 
2022. També té l’objectiu d’obrir un campus universitari amb ensenyaments reglats al 

CBCat. 

Això suposa un gran avenç cap a la revolució 4.0 amb l’aplicació de tecnologies 
disruptives i demostra la voluntat i la capacitat de Catalunya de ser una avantguarda 

també en aquesta transformació.

Institucions, universitats i fundacions del CatVers

Font: ACCIÓ
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