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ACCIÓ
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Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n 
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no 
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum de les condicions de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

L’ús de marques i de logotips en el present informe és merament informatiu. Les marques i els logotips esmentats 
pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa 
parcial de les empreses, organitzacions i entitats que formen part de l’ecosistema audiovisual. Poden haver-hi empreses, 
organitzacions i entitats que no han estat incloses a l’estudi.

Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ 

Barcelona, gener del 2023

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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L’entreteniment audiovisual al món

La indústria audiovisual és la producció de continguts per
a mitjans de comunicació amb la finalitat d’entretenir,
informar o educar.

Les revolucions tecnològica i digital han reconfigurat el
sector audiovisual, que actualment està immers en un
procés de transformació i evolució, en el qual han
canviat la tipologia dels continguts produïts, les finestres
d’emissió i els hàbits de consum de la població.

En l’àmbit global, s’observa un creixement en el consum i
l’activitat d’oci, la majoria en espais digitals. Això amplia
les oportunitats per als venedors en línia en totes les
categories i la tendència de les plataformes de vídeo i les
xarxes socials orientats a la publicitat i venda de
productes.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe «Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026» de PwC
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L’entreteniment audiovisual al món

• Els ingressos globals totals del sector audiovisual l’any 2022 han estat de 2,5 bilions de dòlars amb un creixement del 8% respecte de l’any 2021.

• La indústria global de l’entreteniment té una clara tendència a créixer, amb una evolució excel·lent, i s’espera que augmenti a un ritme del 4,6% (CAGR) fins
l’any 2026.
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Nota: empreses ordenades per facturació. Dades del 2021 o de l’últim any disponible. Cerca basada en els codis 
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Font: ACCIÓ a partir de l’informe «Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026» de PwC; ACCIÓ a partir d’Orbis
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Segments de l’audiovisual i perspectiva a nivell global 

TV i 
vídeo

• La perspectiva global per a la televisió 
tradicional mostra una tendència a la 
baixa, però s’espera que s’estabilitzi el 
2026. Els ingressos globals disminuiran a 
un ritme del 0,8% (CAGR), 
de 231.000 M$ el 2021 a 222.100 M$ el 
2026.

Publicitat 
a Internet

• Els ingressos globals de la publicitat 
a Internet creixeran a un ritme del 
9,1% (CAGR) entre el 2021 i el 
2026, fins assolir els 723.600 M$.

OTT

• Amazon Prime Video, Netflix i 
Disney són els principals protagonistes 
a nivell global d’OTT, i s’espera que 
els ingressos totals augmentin un 7,6%
(CAGR) del 2021 al 2026, de 79.100 M$ a 
114.100 M$.

Cinema

• A nivell global, 
els ingressos generats pel 
cinema també augmentaran i 
s’espera que l’any 2026 es 
generin 52.700 M$, més del 
doble que el 2021 
(22.800 M$).

Publicitat 
a la 

televisió

• Els ingressos totals de la 
publicitat a la televisió globals 
augmentaran a un ritme del 
0,7% (CAGR), de 161.100 M$ 
el 2021 a 166.800 M$ el 2026.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe «Global Entertainment and Media Outlook 2022 – 2026» de PwC
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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 creixement en aquests mercats i clients, tant a l’àmbit nacional com a

l’internacional.

• Algunes productores estan orientades al desenvolupament de continguts (ficció, televisió, cinema, 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.

• Hi 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. Se 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» 
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La facturació del sector audiovisual català creix més d’un 5% respecte l’any anterior

3.695 empreses 7.077 M€ de 
facturació

32.578 llocs 
de treball

El negoci de l’entreteniment
audiovisual és el primer en facturació,
però només concentra el 37% de les
empreses.

Nombre d’empreses

1.362 

2.091 

242 

Facturació agregada (M€)

3.804

2.734

540

Nombre de treballadors

14.344 13.780

4.454

Entreteniment audiovisual Comunicació corporativa, publicitat i esdeveniments Mitjans de comunicació

• Pel·lícules de cinema, pel·lícules de 
TV, sèries prime time, sèries de TV, 
documentals, entreteniment televisiu

• Videojocs.

• Espots, màrqueting digital, branded
content, vídeos corporatius, pàgines web

• MICE: organització d’esdeveniments en 
temps real

• Notícies

Nota: s’han considerat totes les empreses actives el 2022 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

Font: ACCIÓ

↑ 2,4% respecte del 2021 ↑ 5,6% respecte del 2020 ↑ 5,1% respecte del 2020
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Dades clau del sector audiovisual a Catalunya 

3.695 empreses

• El 99,6% de les empreses són petites o mitjanes 
empreses (menys de 50 M€ de facturació).

• El 41,8% de les empreses es van establir fa 
menys de 10 anys.

• El 15,5% de les empreses són exportadores i el 
7,2% són exportadores regulars.

• El 3,9% de les empreses són filials d’empreses 
estrangeres.

Facturació: 7.077 M€

• Representa el 2,9% del PIB total de 
Catalunya.

• Les grans empreses (el 0,5% del total 
d’empreses) facturen el 54,5% del total de 
facturació del sector. 

Distribució territorial

• El 87,2% de les empreses estan ubicades a la zona 
de Barcelona.

• El 87,8% de la facturació total i el 91,1% del total de 
persones ocupades del sector provenen d’empreses de 
la província de Barcelona.

• El Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el 
Maresme i el Vallès Oriental són les comarques amb més 
empreses relacionades amb el sector audiovisual.

32.578 persones ocupades

• El 15,2% treballa en empreses joves (10 anys o menys).

• El 94,1% treballa en microempreses o petites empreses 
(menys de 50 treballadors).

Font: ACCIÓ
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Entreteniment 
audiovisual

Produccions cinematogràfiques, de 
vídeo i de programes de televisió

Distribució

Postproducció

Programació i emissió de televisió

Enregistrament i 
edició musical

Altres

Comunicació corporativa, 
publicitat i esdeveniments

Agències de publicitat

Representació de mitjans de 
comunicació

Organitzador d’esdeveniments

Altres

Mitjans de 
comunicació

Serveis d’informació

Radiodifusió

Agències de notícies

Altres

Exhibició Exhibició Exhibició

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 i de la comunicació corporativa, la publicitat i els esdeveniments

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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Projectes d’inversió estrangera del sector audiovisual (2018-2022)

Del 2018 al novembre del 2022

S’han registrat 84 projectes d’indústries creatives a Catalunya (↑
52,7% 2013-2017). Aquests projectes suposen una inversió de capital
total de 566,2 M€ (↑ 18,2% 2013-2017), xifra que equival a una inversió 
mitjana de 6,4 M€ per projecte. Durant el període, s’han creat un total de 
4.976 llocs de treball (↑ 99,6% 2013-2017). 

El 2022, fins el novembre, s’han 
materialitzat un total de 21
projectes, xifra que representa 
un augment interanual del 23,5%
respecte del mateix període del 
2021. La inversió total ha estat 
de 106 M€ (↓ 12,4% respecte del 
2021) i 915 llocs de treball creats 
(↑ 0,1% respecte del 2021). 

Els Estats Units, el Regne Unit 
i França són els principals 
països per nombre de projectes i 
capital invertit.

Els 15 principals països font d’inversió

Nota: principals països que realitzen o reben inversions a la resta del món d’indústries creatives
Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets, gener del 2013 – novembre del 2022
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Catalunya, destí líder de la IED d’indústries creatives

oCatalunya és la 5a regió de la Unió Europea en nombre de
projectes d’indústries creatives, la 3a en creació d’ocupació i la
3a en inversió de capital.

o6,1% dels projectes a la Unió Europea.

o8,4% dels llocs de treball creats.

o5,4% del capital invertit.

oEntre el 2018 i el 2022, Catalunya va ser la primera destinació
de la IED en indústries creatives a Espanya.

o42,2% dels projectes d’IED

o40,4% dels llocs de treball creats.

o45,7% de la inversió.

Principals empreses a Catalunya per capital invertit

IED d’indústries creatives a les regions de la Unió 
Europea per nombre de projectes

1a: 
Illa de França

3a: 
Irlanda

4a: West-Nederland

5a: 
Catalunya 

10a: 
Baviera

2a: Berlín

9a:
NordrheinWestfalen

6a: Madrid

7a: 
Portugal

8a:
Polònia

Catalunya és la 1a gran regió europea del futur 2022/23 per 
estratègia d’IED.
Financial Times, 2022

Nota: Principals països que realitzen o reben inversions a la resta del món d’indústries creatives
Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets, Gener 2018 – Novembre 2022
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Adquisicions d’empreses del sector audiovisual (2018-2022)

M&A totals
Inversions 

internacionals
Inversions locals

Subsector Inversions M€ Inversions M€ Inversions M€

Entreteniment 
audiovisual

34 2.093 7 2.050 27 43

Comunicació 
corporativa, publicitat i 
esdeveniments 

28 17 4 12 24 5

Mitjans de comunicació 4 - - - 4 -

S’han adquirit 66 empreses catalanes per 
2.110 M€ en total*.

Els principals països d’origen de les adquisicions 
internacionals són els Estats Units, la Xina i 

França.

Entreteniment audiovisual

Adquisició: 
1.000 M€

Adquisició: 620 M€
Adquisició: 330 M€

Adquisició: 98 M€

Comunicació corporativa, 
publicitat i esdeveniments

Adquisició: 
12 M€

Mitjans de comunicació

RADIO ESPAÑA DE 
BARCELONA

SHAY GROUP

Nota*: es disposa de dades d’inversió de 15 de les 66 fusions i adquisicions
Font: ACCIÓ a partir d’Orbis Crossborders per als projectes relacionats amb el sector audiovisual entre el 2018 i el 2022, classificats per subsectors
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Comerç exterior del sector audiovisual a Catalunya

• Catalunya és la segona CA d’Espanya en volum d’exportacions del 
sector audiovisual el 2022. 

• Catalunya és la regió amb més exportadors regulars de 
productes audiovisuals. El 2021, els exportadors regulars van 
representar el 36,3% del total d’empreses exportadores regulars de 
productes audiovisuals a Espanya. El 2022, representa el 34,1%.

• Durant el període del gener a l’octubre, les exportacions 
catalanes han experimentat un creixement del 108% respecte 
del 2021, xifra que supera en un 1% les exportacions del gener a 
l’octubre del 2018. Les importacions han disminuït un 40% respecte 
del 2018.

• El grup d’activitats cinematogràfiques, vídeo i programes de 
televisió, gravació de so i edició musical ha estat el més exportat 
a Catalunya durant el període del 2018 al 2022 (71%).

• Portugal, Itàlia, Romania, França i Suècia han estat les principals 
destinacions de les exportacions audiovisuals catalanes durant el 
període. 

• Alemanya, els Països Baixos, els Estats Units, Irlanda i el 
Regne Unit són els principals països d’origen de les importacions 
audiovisuals catalanes.

10.366
7.425 7.331

4.974
8.488

34.712

24.967
27.881

19.424 18.096
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5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

2018 2019 2020 2021 2022
(Gen-Oct)

Evolució de les exportacions i les importacions a Catalunya els 
últims 10 anys

(M€)

Exportacions Importacions

38.584 milions d’exportacions 18 – 22
11% del total d’Espanya

125.080 milions d’importacions 18 – 22
12% del total d’Espanya

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

Més de 2.000 startups es troben a Catalunya

2n hub preferit de la UE 
per crear-hi una startup. 

Startup Heatmap Europe, 
2022

5è hub d’startups
de la UE.

StartupBlink, 2021

198 startups 
audiovisuals el 2022, 
un 51% més que el 

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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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.

CATALUNYA MEDIA CITY

Font: ACCIÓ
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El 2023, Barcelona acollirà per tercera vegada consecutiva 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 2023, 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 5 pavellons i 52.000 
metres quadrats, un 30% més que el 2022, 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 M€ anuals fins el 2026 per a la ciutat, 
sense tenir en compte els dies de fira.

El Departament d’Empresa i Treball, amb ACCIÓ, impulsa la participació de 23 empreses catalanes amb estand a l’ISE el 2023.

Font: ACCIÓ
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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 3a millor ciutat europea i la 9a del món.
World Best Cities (Resonance Consulting, 2021) 

Catalunya és la 7a regió de la Unió Europea en capital humà digital.
Índex d’Economia i Societat Digital (DESI, 2021)

Barcelona es considerada 10a ciutat més atractiva entre els experts 
digitals. 
Descodificació del talent global (Boston Consulting Group, 2021)

Marques vinculades a Barcelona
Alguns dels actors clau 

que potencien la 
creativitat a Barcelona

3r

7a

10a

34

37

38

40

41

Desenvolupament Web

Big data

Agile/Scrum

Desenvolupament d'apps

Ciberseguretat

Especialitats digitals que atrauen talent digital estranger 
a Barcelona (%) • Les ciutats que més talent exporten a Barcelona són Londres 

(11%) i Madrid (10%), seguides de Buenos Aires (3%), Sao Paulo 
(2%) i Valencia (2%).

• Catalunya té un ampli ventall d’estudis en audiovisuals així com 
una àmplia oferta de màsters universitaris en audiovisuals. 10 
universitats amb una oferta de 25 graus universitaris i 18
màsters.

Font: barcelona.cat, Barcelona Global i ACCIÓ, a partir de l’informe Digital Talent Overview 2022 de Barcelona Digital Talent
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Grans empreses internacionals trien Barcelona per la disponibilitat de talent (I)

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 potent, i el pots trobar 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, a 
més d’elements destacats com el port, les infraestructures, el 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
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Oportunitats de negoci per a les empreses catalanes al sector audiovisual

Desenvolupament de negoci

• Tendència creixent dels consumidors cap a la OTT 
(over the top, serveis de transmissió lliure per internet), 
plataformes, etc.

• Captació i desenvolupament de fons privats 
especialitzats.

Optimització de processos

• Optimització de despeses de producció a través de la 
tecnologia.

• Impacte del metavers i els bessons digitals en el sector i 
aplicació transversal a diferents sectors.

• Desenvolupament de platós i infraestructures 
tecnològicament avançades.

• Increment de la inversió en R+D+i per incloure noves 
tecnologies al sector a tots els nivells: big data, IA, 
ciberseguretat, etc.

Sostenibilitat

• Desenvolupament de produccions més sostenibles.
• Inclusió de la sostenibilitat (social i mediambiental) dins 

l’estratègia del sector.

Talent especialitzat

• Retenir el talent creatiu. Retenir i desenvolupar el talent 
de base: tècnics, muntadors, etc.

• Captar nou talent de base tecnològica, creativa i 
comercial.

Desenvolupament del producte

• Captació i generació d’idees i optimització dels processos 
de selecció.

• Potenciació de l’especialització, per desenvolupar un segell 
propi. Creació de diferents empreses en funció dels 
continguts.

• Desenvolupament de productes innovadors vinculats al 
hardware audiovisual: integrated systems.

• Creació de producte local internacionalitzable, 
especialment sèries per a plataformes.

• Gestió de la propietat Intel·lectual i dels drets d’explotació.

Desenvolupament del negoci internacional

• Explotació internacional de la IP pròpia.
• Potenciar la participació en projectes d’R+D 

internacionals.

Font: ACCIÓ
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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 la durada 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).

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.

Producció i postproducció
• Reducció de despeses mitjançant la realitat 

virtual per simular localitzacions, actors, etc.
• Noves capacitats de gravació gràcies al 

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.

Exhibició i experiència de l’usuari
• Experiències immersives de l’espectador 

mitjançant la realitat augmentada i virtual com el 
metavers.

• 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.

Font: ACCIÓ
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• La Realitat Virtual (RV) és una tecnologia que representa una realitat artificial completament nova, aïllant l’espectador del món real amb noves tecnologies de 
programació informàtica com els cascos de realitat virtual. La Realitat Augmentada (RA) és una tecnologia que utilitza imatges amb codis o símbols, anomenats 
marcadors, que permeten projectar una imatge virtual sobre un objecte o superfície real als dispositius mòbils.

La RV i RA són tecnologies que intervenen en àmbits 
molt diversos i tenen diferents aplicacions:

• Entreteniment: La indústria dels videojocs va augmentant el
nombre de desenvolupadors que opten per adaptar els seus
productes a la realitat virtual i augmentada. Ja sigui jugant a
videojocs, mirant una pel·lícula, anant al teatre o trobant-se amb
amics, aquesta tecnologia canviarà la manera de fer-ho.

• Educació: La RV/RA pot ser una gran addició als mètodes
d’estudi a les escoles i a casa. farà que l’educació sigui més
dinàmica i enriquidora, facilitant l’aprenentatge a persones amb
dificultats.

• Comerç: Les tecnologies tenen el potencial per canviar el comerç
i la manera de comprar (la RV pot fer establiments completament
virtuals i la RA pot mostrar més informació dels productes
presencialment).

• Formació: Fent servir la realitat virtual es pot entrenar i aprendre
habilitats que a la vida real comporten un risc elevat (com cirurgia,
bombers, militars).

Cas català 2023: L'empresa catalana 
Eodyne Systems crea un dispositiu de 
realitat virtual per reduir el temps de 
recuperació de pacients a les UCI

• Una càmera amb visió per computació detecta els
moviments de la persona hospitalitzada i a través
d’una pantalla proposa exercicis lúdics
personalitzats en un entorn de realitat virtual per
treballar aspectes com la mobilitat, la memòria o
l’atenció

Més de 70 empreses catalanes es dediquen a la 
realitat virtual i/o augmentada. Dues de cada 

tres són startups.

Font: Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2021

La realitat virtual i augmentada a Catalunya
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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 dur a terme 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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La sostenibilitat al sector audiovisual

Al sector audiovisual, sorgeix la necessitat d’impulsar la sostenibilitat en la seva cadena de valor. El marc generat per als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) està generant una demanada de produccions sostenibles a nivell internacional, fet que impulsa el sorgiment de diferents iniciatives.

Iniciatives a Catalunya

L’Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC) compta amb un Pla de 
sostenibilitat propi, amb un horitzó del 
2022 al 2024. En un context 
d’emergència ambiental, social i 
econòmica, calen visions alternatives, 
nous enfocaments i canvis de 
paradigma. És aquí on s’inscriu el Pla de 
sostenibilitat ambiental de l’ICEC, com 
un Pla C*. 

L’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB), a través de la Barcelona Film 
Commision, ha definit un conjunt de 
mesures de sostenibilitat que cal 
tenir en compte durant els rodatges.  
Aquestes mesures s’inclouen a la 
Guia de bones pràctiques en la 
producció audiovisual.

Iniciatives estatals

L’associació de productores de Cine Publicitari d’Espanya 
(APCP) ha elaborat la guia de bones pràctiques Green 
Shooting.

L’any 2021, l’Acadèmia del cine espanyol llença un segell 
verd per a la sostenibilitat audiovisual. El desenvolupa 
amb el suport de Creast, una empresa tecnològica de 
serveis de sostenibilitat per a la indústria de 
l’entreteniment.

A nivell estatal, existeixen altres iniciatives de guies i decàlegs per impulsar les 
bones pràctiques relacionades amb la sostenibilitat al sector:

• La Madrid Film Office, que alinea l’Ajuntament de Madrid amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 

• Promálaga i Málaga Film Office: guia de rodatges sostenibles y 10 
manaments d’un rodatge sostenible.

• Tenerife Film Commision: decàleg de bones pràctiques per a les 
produccions audiovisuals sostenibles.

• Asturias Paraíso Natural Film Commission: decàleg Rueda en verde. 

Font: ICEC; Institut de Cultura de Barcelona; Asociación de Productoras
Publicitarias de España (APCP); Madrid Film Office ACCIÓ 
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