
L’audiovisual a 

Catalunya
Maig de 2021

Píndola sectorial



L’audiovisual a Catalunya | Píndola sectorial 2

L’audiovisual a Catalunya: Píndola sectorial

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

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 dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en 

aquest document són marques registrades de les empreses, organitzacions o entitats a les quals pertanyen i no són propietat 

d’ACCIÓ. Es tracta d’una representació parcial i il·lustrativa i, per tant, hi pot haver altres empreses, organitzacions o entitats 

que no hagin estat incloses en l'estudi.

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ i Direcció General d’Indústria. 

Barcelona, maig de 2021

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


L’audiovisual a Catalunya | Píndola sectorial 3

Índex

1. Visió general del sector de 

l’audiovisual

2. El sector de l’audiovisual a 

Catalunya

3. Oportunitats del sector de 

l’audiovisual



L’audiovisual a Catalunya | Píndola sectorial 4

1. Visió general del sector de l’audiovisual
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L’entreteniment audiovisual al món

$650bn

~$ 520bn ~$ 138bn

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

The Economist, November 16th-22nd 2019 Global Games Market report by Newzoo).
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El segment de negoci de l’entreteniment 

audiovisual

La ficció (series & films) en modalitat VOD, els videojocs, els esports i altres esdeveniments 

d’entreteniment son les categories amb majors creixements recents i futures.

La ficció, sigui per clients de tot tipus (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 i de més qualitat en diferents formats (sèries, films,..) i 

per diferents plataformes o pantalles, generant una forta demanda de continguts i de serveis 

per a crear-los i distribuir-los.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020
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Indústria 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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Les 4 grans industries del contingut audiovisual 

(excl. videojocs) creixen però a ratis molt diferents

152.823
161.157 163.896

168.640 168.185
172.989

2013 2014 2015 2016 2017 2018

241.356 248.518 254.940 259.599 261.552 261.475

2013 2014 2015 2016 2017 2018

14.945
18.640

24.060

30.776

36.021

41.218

2013 2014 2015 2016 2017 2018

33.383 34.406

39.370 40.646 42.480
44.740

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OTT (5a +176%, a +14%) Cinema (5a +34%, a +5%)

TV en obert (5a +13%, a +2%) TV de pagament (5a +8%, a 0%)

9%

50%

33%

8%

INGRESSOS EN M$

$520bn

Dades mundials

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

PwC La oportunidad de los contenidos de ficción en España, análisis de oportunidad).
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A nivell espanyol...

1.723
1.915

2.042 2.157 2.183 2.148

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.531 1.518 1.530
1.689 1.725 1.825

2013 2014 2015 2016 2017 2018

33
43

64

82

118

142

2013 2014 2015 2016 2017 2018

506
518

575

601
591 586

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OTT (5a +330%, a +20%) Cinema (5a +16%, a -1%) 

TV en obert (5a +25%, a -2%) TV de pagament (5a +19%, a 6%)

12%

39%

46%

3%

INGRESSOS EN M$

4.701 M€

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

PwC La oportunidad de los contenidos de ficción en España, análisis de oportunidad).
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Producció Distribució i exhibició
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Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 

L’entrada de nous players ha propiciat que la línia 

entre producció i distribució/exhibició es difumini

Nota: Representació gràfica il·lustrativa, no exhaustiva.
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7 5 5 1 1 1

11 2 2 11

Sèries noves vs. Noves temporades Nous clients (26) vs. clients tradicional (20)

Localitzacions

Madrid

Catalunya

Andalusia

Altres

HQ de la productores

46 

sèries

36 de productores amb HQ a Madrid 

8 de productores amb HQ a Catalunya 

1 de productora amb HQ a Galicia

1 de productora amb HQ a l’estranger (UK)

33 13

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

Localització i producció de sèries rodades a Espanya 

l’any 2019 per les OTT i les grans cadenes
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2. El sector de l’audiovisual a Catalunya
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• Les principals empreses son 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 10M€, la

resta son pimes.

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

pressupost per les plataformes) encara pesen poc en el sector. Fort potencial de créixer en aquests mercats i clients, tant a nivell

nacional com internacional.

• Algunes productores orientades al desenvolupament de continguts (ficció, TV, cine, docs,..) i altres orientades a serveis de

valor afegit pels mercats català i espanyol.

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

• Destaquen els videojocs amb un ecosistema ric, #1 a Espanya, de pimes indies petites, poques empreses locals grans i MNC

estrangeres.
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• 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.

• Limitades polítiques de demanda (atracció, deduccions,..).
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• 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 fan molts festivals i atracció recent de fires de referència (ISE).

• La Infraestructura especialitzada de gravació és millorable, tant en quantitat com en qualitat, comparat amb altres hubs

europeus.

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

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

El negoci de l’entreteniment audiovisual a Catalunya
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Caracterització dels tres principals segments de 

negoci

Negoci Tipologia de contingut
Procés de 

desenvolupament

Timings de 

desenvolupament

Tipologia de 

canal i client

Origen dels ingressos / 

finançament

Entertainment 

audiovisual
Pel·lícules cinema, 

Pel·lícules 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 taquilla

• Venta de drets

• Llicències

Videojocs

Idea →

Desenvolupament 

→ Venda

6-18 mesos

• Publishers, 

Developers,

• Consumidor

• Finançament a risc

• Ingressos per venta 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 temps real

• Marques

• Empreses

• Institucions

• Altres agents

• Client (marca o 

institució)

• Entrades assistents i 

stands empreses

Mitjans de 

comunicació

Noticies
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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406

659

40

3.869

2.414

419

14.102

9.254

3.295

Nombre d’empreses Facturació agregada (M€) Nombre de treballadors

Nota: s'han exclòs de l’anàlisi totes aquelles empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de com a mínim els últims 5 anys, domicili social 

o activitat rellevant a Catalunya, i última facturació anual disponible superior als 0,5M€ (a excepció d'empreses de videojocs o associades al Clúster Audiovisual de Catalunya)

Principals segments de negoci del sector 

audiovisual a Catalunya
El sector audiovisual català consta de 1.105 empreses que facturen 6.702 M€ i ocupen 26.651

treballadors. El negoci de l’entreteniment audiovisual és el primer en facturació, però només

concentra el 37% de les empreses.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 (dades de Cluster Development i 

elaboració pròpia a partir de l'anàlisi de dades del registre mercantil, informació obtinguda a les entrevistes, i de l'anàlisi 

individual de les empreses a partir de webs, notícies del sector o informació de les associacions relacionades)

Entreteniment audiovisual Comunicació corporativa, publicitat i esdeveniments Mitjans de comunicació
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CanalProducció Audiovisual DistribucióDesenvolupament MERCAT

Desenvol

upament

Idea Postproducció

D
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o
re

s

Offline

Gran Consum

Cadenes organitzades

Gestió de drets: SGAE, DAMA, CEDRO

Finançament: Privat(anunciants, patrocinadors, sponsors, …) i Públics

Merchandising Empreses de música per anuncis

Localitzadors Revistes Especialitzades

Festivals i fires (ISE 2021) Operadors Telecos

Associacions: Clúster Audiovisual de Catalunya, PROA, PAC, AADPC, Col·legi de Directors de Cinema, Gremi d’empresaris de cinemes, ....

AAPP: Generalitat de Catalunya (Dept. d‘empresa i Coneixement, ACCIO, Dept. de Cultura, ICEC,), Ministerio de Cultura, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, CCMA, CAC... 

Formació

Universitats:
ESCAC, 

Blanquerna, La 

Salle, UPC, UPF, 

UB, UAB, UIC, 

UOC, UDL, 

ESDI…

Formació No 

Reglada:
La Caixa de 

Lumière, Drac 

Màgic, A Bao A 

Qu, Col·lègi

d’Audiovisual de 

Catalunya, 

EMAV, Bande à 

Part, Escola 

Joso, FX 

Animation...

Preproducció Rodatge

Retail Independent
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Premis: Gaudí, …

Original

Productores

Productores de Cinema

Productores de Documentals

Productores de Curtmetratges

Productores d’Animació

Productores de Ficció Televisiva

Grans Productores Integrades

No Original

• Guionista

• Director

• Altres

• Llibre

• Sèrie TV

• Pel·lícula

• Altres

Autoproducció

PostProductores

PROFESSIONALS CREATIUS: (director, 

guionista, actors...)

TÈCNICS (il·luminació, so, 

lloguer de material...)

Productores d’Entreteniment Televisiu

Vívers

empreses 

audiovisuals:
Parc Audiovisual 

Terrassa, Centre 

Audiovisual 

Granollers, 

Neapolis…

Online

Descàrrega

Mobile

Streaming -VOD 

• Efectes especials

• Audio i so

Videojocs

Outsourcing serveis

Contingut Serveis tècnics

• Retailer físic

• Retailer online

Desenvolupadors de videojocs

Pre-producció Producció Post producció

Cinemes

Televisió

Distribució

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

Cadena de valor de l’entreteniment audiovisual
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14.102 treballadors

3.869 M€

406 empreses

103

63

145

1

Producció

Exhibició

Desenvolupadors de videojocs

Tecnologia de connectivitat

60

12

Serveis a la producció

Distribució

2.290 M€

641 M€

430 M€

237 M€

169 M€

40 M€

22
Altres (gestió de drets, 

distribuïdores de DVDs...)
63 M€

Nota: s'han exclòs de l’anàlisi totes aquelles empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de com a mínim els últims 5 anys, domicili social

o activitat rellevant a Catalunya, i última facturació anual disponible superior als 0,5M€ (a excepció d'empreses de videojocs o associades al Clúster Audiovisual de Catalunya)

Caracterització de l’entreteniment audiovisual

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 (dades de Cluster Development i 

elaboració pròpia a partir de l'anàlisi de dades del registre mercantil, informació obtinguda a les entrevistes, i de l'anàlisi 

individual de les empreses a partir de webs, notícies del sector o informació de les associacions relacionades)
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Empreses de l’entreteniment audiovisual

Producció Exhibició Desenvolupadors videojocs

Tecnologia de 

connectivitat

Serveis a la producció Distribució

Altres

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 
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DifusióComercialitzacióDesenvolupament i plasmació d’idea MERCAT

Pre-Producció
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Nous Mitjans 

comunicació

Webs

Blogs

Empreses d’anàlisi de 

dades de mercat

Finançament: Privat (anunciants, patrocinadors, sponsors, …) i Públics

Institucions

Gestió de legalitat i 

drets
Empreses d’anàlisis de la 

performance de la campana

Suport a la venta i entrega de publicitat online

Optimització de l’espai per 

publicitat i contingut de les webs

Grans 

empreses 

MNCs

Associacions: Clúster Audiovisual de Catalunya, APAC, Associació empresarial de publicitat, ADIFA, Dircom, Club Marketing BCN, CNMT,…

AAPP: Generalitat Catalunya (Dept. d' Empresa i Coneixement, ACCIÓ, ICEC, Comunicació Presidència Gencat), Ministerio de Cultura, Diputació de Barcelona, Ajuntament Barcelona

Formació

Universitats:
Ramon Llull, 

UB, UAB, 

UOC, UIC, 

UDL …

Escoles i FP

Producció Post-

producció

Xarxes socials

Mitjans de comunicació 

tradicionals

TV

Premsa escrita

Xarxes socials

Radio

Exterior

Altres

Videoj. Public.

Agencies de 

mitjans 

(tradicionals i 

digitals)

Disseny 

gràfic per 

comunicació

Gran 

empresa

Local

PIMES

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

Organitzadors d’esdeveniments

Consultores de Marketing i 

Branding

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

Cadena de valor de la comunicació corporativa, 
la publicitat i els esdeveniments
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Caracterització de la comunicació corporativa, la 

publicitat i els esdeveniments

9.254 treballadors

2.414 M€

659 empreses

19 Agència de mitjans 1.021 M€

106 Organitzadors d’esdeveniments 317 M€

78 Producció 180 M€

26 Agències creatives de publicitat 137 M€

32 Consultories de màrqueting 98 M€

28 Agències de comunicació 68 M€

23 Serveis a producció 58 M€

6 Consultories de branding 24 M€

115 Altres serveis (mailing, displays,..) 173 M€

226 Altres Empreses2 337 M€

Nota 1: s'han exclòs de l’anàlisi totes aquelles empreses que no compleixen els següents criteris: empresa activa, dades disponibles de com a mínim els últims 5 anys, domicili

social o activitat rellevant a Catalunya, i última facturació anual disponible superior als 0,5M€ (a excepció d'empreses de videojocs o associades al Clúster Audiovisual de

Catalunya)

Nota 2: Empreses de petita dimensió, pertanyents als CNAE’s de Publicitat i Comunicació, no analitzades degut al seu baix nivell de facturació.

Font: ACCIÓ a partir de l’informe de la DGI El sector audiovisual a Catalunya 2020 (dades de Cluster Development i 

elaboració pròpia a partir de l'anàlisi de dades del registre mercantil, informació obtinguda a les entrevistes, i de 

l'anàlisi individual de les empreses a partir de webs, notícies del sector o informació de les associacions relacionades)
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Producció Serveis a producció Organitzadors esdeveniments

Agències creatives 

de publicitat

Consultories de màrqueting Agències de comunicació

Agències de 

mitjans
Consultories 

de branding
Altres serveis Altres empreses

Empreses de la comunicació corporativa, la 

publicitat i els esdeveniments

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

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 2020

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.

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 2020

Altres

/

No ho sap
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Catalunya ha captat 93 M€ en projectes d’inversió 

estrangera del sector Audiovisual (2016-2020)...

Videojocs, aplicacions i contingut digital:

12,9 M€ 8,5 M€ 7,1 M€8,5 M€ 7,1 M€ 7,1 M€

5,2 M€ 2,6 M€ 1,3 M€ 0,8 M€ 0,3 M€

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets 2016-2020 pels projectes relacionats amb l’Audiovisual, classificats per sub-sectors.

Publicitat, relacions públiques i relacionats:

2,8 M€ 2,1 M€ 2,1 M€

Editors de programari (excepte videojocs):

1,3 M€ 1,3 M€ 1,1 M€

Equips d'àudio i vídeo: Publicació i difusió a Internet 

i cerca al web:

Emissores de ràdio i TV:

18,0 M€ 1,3 M€ 2,0 M€
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... Una inversió estrangera provinent de:

Països d’origen Projectes Milions d'euros Llocs de treball

Estats Units 8 21,9 240

França 4 16,7 176

Japó 2 25,1 207

Suècia 2 9,1 131

Singapur 1 12,9 60

Polònia 1 2,6 25

Mèxic 1 2,1 55

Corea del Sud 1 1,3 27

Regne Unit 1 1,3 27

Xina 1 0,3 4

4 projectes

De 3 a 4 projectes

De 2 a 3 projectes

D’1 a 2 projectes

Cap projecte

Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets 2016-2020 pels projectes relacionats amb l’Audiovisual, classificats per sub-sectors.
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Les exportacions s'erigeixen com una via de 

creixement pel sector audiovisual català

8.066 7.305 7.705

22.368

12.923

8.380
6.081 6.321

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolució de les exportacions catalanes del sector de l’audiovisual (Milers €)

Catalunya és la segona CCAA d’Espanya per volum d’exportacions en el sector de l’audiovisual, amb un 32% empreses

regulars i una evolució relativament constant al llarg dels últims 8 anys.

Catalunya és la 

segona CCAA per 

volum d’exportacions 

en el sector de 

l’audiovisual (2020).

32% d’empreses 

catalanes exportadores 

regulars d’audiovisuals 

l’any 2020.

Font: ACCIÓ a partir de ICEX 2021 pel CNAE 59 “Actividades cinematográficas, de 

vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical”.
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3. Oportunitats del sector de l’audiovisual
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CONTINGUT/ IP

• Estratègies de creixement en l’entreteniment audiovisual (productores i la seva cadena de valor), pels segments de mercat

de major creixement (ficció, OTTs,..).

• Estratègies de creixement via desenvolupament de videojocs de IP pròpia.

SERVEIS DE VALOR AFEGIT

• Creixement i diferenciació de les empreses de serveis per l’entreteniment audiovisual:

✓ Business Development Internacional seguint clients de continguts.

✓ Incorporació noves tecnologies en el procés des de la creació, producció i comercialització.

• Desenvolupar el potencial audiovisual del Vertical Corporate, Comunicació, publicitat i MICE:

✓ Diagnosi per clients (marques, institucions,..), mapa de la seva cadena de valor, canvis negoci que s’estan produint en

el negoci i agents a 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, talent i indústria audiovisual (espais innovació, incubació,..) → HUB AUDIOVISUAL.

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

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

Palanques de desenvolupament futures
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Creativitat i 

desenvolupament

Producció i post-

producció

Exhibició i 

experiència d’usuari
Distribució

• Ús de la Big Data i AI per:

✓ Identificar guions d’èxit.

✓ Definir la millor duració 

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 a la 

creació de nous productes 

(i.e. Podcasts...)

• Reducció de costos via VR

per a simulació de 

localitzacions, d’actors...

• Noves capacitats de 

gravació gràcies tant a HW

(incloent ús de drons) i SW.

• Reconstrucció 3D a partir 

d’imatges multi-vista.

• Platós amb pantalles.

• Restauració d’imatges 

mitjançant tècniques 

automàtiques de segmentació.

• Gravació, producció i 

postproducció d’àudio (veu, 

música...) en 3D.

• Ús de la Big Data i AI per:

✓ Recomanar continguts 

adaptats a l’usuari.

✓ Personalitzar tràilers i 

portades

• Ús del blockchain en 

seguretat i control

• Reconeixement de patrons i 

logotips en vídeo i televisió.

• Experiències immersives 

de l’espectador via VR, AR...

• Aplicació del 5G amb 

impacte en streaming i 

visualització en realtime.

• Drons per experiències 

immersives i en primera 

persona.

• Música i veu en 3D.

• Sistemes immersius 

d’exhibició d’àudio 3D.

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

Reptes tecnològics rellevants: aplicacions a tota 

la cadena de valor

Nota: Gràfic il·lustratiu, no exhaustiu elaborat a partir de les entrevistes i altres fonts secundàries.
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• Estratègia de llenguatge i contingut local i “autèntic”.

• Tant el contingut local com les llengües “viatgen”, “a más local,

más global” (Roma, La Casa de Papel).

• 150 M subscriptors a NETFLIX. 50% veuen content que no és

en anglès ni en la seva llengua nativa.

• Fins ara Hollywood dominava storytelling i això ha canviat

completament, creixent la importància d’Europa amb noves

veus i creadors→ Diversitat d’històries i propostes.

• Tria de Madrid com a hub de producció europeu és degut al

talent i el seu scope cultural amb LATAM.

• Entre Espanya i Latam, l’any 2019 es van produir més de 30

produccions (10 a Espanya, 3 a Colòmbia, 1 a Argentina,

varies a Mèxic i Brasil... Perú i Xile com nous països objectiu).

• Procés de selecció de projectes amb els creatius:

desenvolupar idees amb socis, guionistes i productores.

• Com han de ser les productores?: productores amb ganes,

amb empreses més grans i sòlides. La dimensió de les

produccions de Netflix obliga a les productores a ser ambicioses

i grans; així com que augmenten els requeriments de qualitat.

Cal industria consolidada a cada país i competitiva.

ENTREVISTES CLIENTS ESPANYA

• Cadenes de TV creen productores o fan acords amb operadors

(Buendia-ATresMedia-Movistar).

• Hi ha players que poden invertir 70 M. € any i fer més de 10

sèries de diferent pressupost.

• Focus en sèries més que en pel·lícules (+selectiu).

• Les sèries pensades per streaming → canvien el nombre de:

temporades, capítols per temporada i minuts per capítol.

• Target: públic adult-jove.

• Importància de l’equip i del “segell d’autor”.

• Cerca de talent de qualitat i que aquest treballi lliurement, no

busquen executors.

• Només amb bons creadors no n’hi ha prou, calen bons

productors que tinguin un compromís amb el que creen i que

comparteixin la visió sobre la producció.

• Cerca de projectes molt locals que mostrin la diversitat

geogràfica, de gènere,... i siguin escalables.

• Es grava allà on hi ha la història amb talent local, els platós són

necessaris però no diferencials per escollir contingut.

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

Què fan i què demanen els clients de continguts 

audiovisuals que creixen?
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11 oportunitats de negoci internacional per a 

l’empresa catalana del sector audiovisual

Videojocs per a nous formats

Oportunitats en gaming a 

l'Índia 

Kenya i les TIC: la Silicon Savannah

(per als sectors relacionats, entre 

ells el gaming)

Els videojocs al Canadà, 

un sector que ha crescut 

un 15% des del 2017.

Els videojocs, cada cop 

més desitjats

Estònia s'està 

convertint en un focus 

de la indústria del joc

ÀSIA I OCEANIA

EUROPA

ÀFRICA I ORIENT MITJÀ

AMÈRICA

El boom del gaming

a Finlàndia

El boom del gaming

a Suècia

Desplegament de les TIC 

a l'Índia (l'entreteniment 

digital, etc.)

Desenvolupament de 

continguts audiovisuals i 

cinema i dels videojocs

Economia i transformació 

digital

Font: ACCIÓ a partir de la xarxa d’oficines exteriors d’ACCIÓ

Mobile & Gaming TIC i transformació digital

Continguts digitals i audiovisuals



Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulteu tot l'informe:
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Més informació sobre el sector i notícies relacionades:

https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/continguts-digitals/


