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1. Presentació 
 

El desenvolupament de l’estat del benestar i amb ell una major disponibilitat de 
temps per destinar al lleure han resultat, en molts països europeus, en un 
augment de les pràctiques i del consum cultural de les famílies. En aquest sentit, 
la participació cultural de la població ha estat identificada com un dels 
components més importants del nivell de benestar i desenvolupament de les 
societats. 

Per tal de veure com ha estat aquesta evolució a la societat catalana, en l’estudi 
que ara es presenta s’analitza la despesa en cultura i comunicació de les llars 
catalanes al llarg d’un període de deu anys (1998-2007). L’estudi se centra en 
l’anàlisi de la despesa privada de les famílies, més important des d’un punt de 
vista econòmic, que la seva participació en activitats culturals i de lleure. D’aquí 
que la font informativa utilitzada sigui l’Encuesta de presupuestos familiares. 

Amb aquesta anàlisi es pretén posar de relleu no només com ha evolucionat el 
gruix de despeses en cultura i comunicació de les famílies catalanes, sinó també 
com ha evolucionat la preferència de les famílies per uns i altres béns i serveis al 
llarg d’aquest període de deu anys. En aquest sentit, és d’esperar que el 
desenvolupament de la societat de la informació hagi afectat la composició del 
consum de la població. 

La novetat d’aquest estudi rau en la possibilitat de disposar, per una banda, d’un 
grau de desglossament important pel que fa a la despesa en els esmentats béns i 
serveis i, per l’altra, amb una sèrie temporal prou extensa, que permet analitzar 
l’evolució que ha seguit en els darrers deu anys el consum d’aquests béns i 
serveis a Catalunya. 

Aquest estudi descriptiu de la despesa de les llars catalanes en cultura i 
comunicació pretén ser un primer pas en el coneixement de la demanda cultural i 
de comunicació a Catalunya. En aquest sentit, seria interessant en una segona 
fase de l’estudi analitzar les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i 
geogràfiques de les llars catalanes, així com la incidència que aquestes tenen en 
el consum de béns i serveis culturals i de comunicació. 
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2. Objectius de l’estudi 
 

Tal i com s’assenyalava en l’apartat anterior, l’objectiu principal d’aquest estudi és 
l’anàlisi de la despesa de les llars catalanes en béns i serveis culturals i de 
comunicació al llarg del període 1998-2007. 

Entre els objectius específics de l’estudi destaquen l’anàlisi de: 

• La composició de la despesa cultural i de comunicació a Catalunya. En 
especial, l’anàlisi de la despesa total per cada concepte de despesa, així 
com de la despesa mitjana per llar, per persona i per unitat de consum. 

• El pes relatiu de la despesa en béns i serveis culturals i de comunicació 
respecte al consum total de les famílies. 

• El percentatge del pressupost familiar gastat en béns culturals i de 
comunicació i el percentatge gastat en serveis culturals i de comunicació, així 
com la despesa mitjana per llar, per persona i per unitat familiar en ambdós 
tipus de productes. 

• El percentatge del pressupost familiar gastat en béns i serveis de contingut 
cultural i de comunicació (o activitats nuclears) i en béns i serveis connexos 
(o activitats perifèriques), així com la despesa mitjana per llar, per persona i 
per unitat familiar en ambdós tipus de productes. 

• L’anàlisi de l’evolució de totes aquestes magnituds al llarg d’un període de 10 
anys. 
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3. Metodologia 
 

3.1. Principals característiques de l’Encuesta de Presupuestos 
Familiares 

 

La font informativa d’aquest estudi, proporcionada per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat en endavant), és l’Encuesta de presupuestos familiares (EPF 
en endavant), que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE en endavant).  

Les finalitats d’aquesta enquesta són, essencialment, dues: per una banda, 
establir (i revisar periòdicament) les ponderacions per a la construcció dels índexs 
de preus de consum i, per l’altra, des d’una perspectiva més àmplia, aportar la 
informació necessària per analitzar les condicions de vida i la pauta de consum de 
les llars privades en un territori i durant un període de temps determinats (Baró 
Tomás, 2003). 

Donat que l’estudi abasta el període comprès entre 1998 i 2007, l’anàlisi s’ha fet a 
partir de les dades proporcionades per l’EPF Base 1997 i l’EPF Base 2006. 

Ambdues fonts estadístiques, així com les successives EPF que ha anat elaborant 
l’INE, subministren informació sobre la naturalesa i destinació de les despeses de 
consum, així com sobre diverses característiques relatives a les condicions de 
vida de les llars.  

Les despeses de consum registrades a l’EPF es refereixen al flux no només 
monetari que destina la llar i cadascun dels seus membres al pagament de 
determinats béns i serveis, considerats com a béns i serveis de consum final, sinó 
també al valor dels consums fets per les llars en concepte d’autoconsum, auto 
subministrament, salari en espècie, menjars gratuïts o bonificats i lloguer imputat 
a l’habitatge en el qual resideix la llar (quan n’és propietari o el té cedit 
gratuïtament o semigratuïtament per altres llars o institucions).  

Aquesta despesa en consum final de les llars es registra a preus d'adquisició, és a 
dir, al preu que hauria de pagar efectivament el comprador pels productes en el 
moment de la compra i segons el seu preu al comptat. L’EPF recull l’import real de 
les despeses en béns i serveis, més tota despesa afegida provocada per la 
compra d’aquests (com per exemple les propines). La despesa en un bé es 
registra en el moment que té lloc el canvi de propietat i la despesa en un servei, 
en general, quan se’n completa la prestació.  

La classificació utilitzada per l’EPF per codificar les despeses és la Classification 
Of Individual Consumption by Purpose (COICOP/HBS), estructurada en els dotze 
grans grups següents:  

1. Aliments i begudes no alcohòliques 
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2. Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics 

3. Articles de vestir i calçat 

4. Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 

5. Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents de conservació de 
l'habitatge 

6. Salut 

7. Transports 

8. Comunicacions 

9. Oci, espectacles i cultura 

10. Ensenyament 

11. Hotels, cafès i restaurants 

12. Altres béns i serveis 

És, doncs, en el grup 9 (Oci, espectacles i cultura) en el qual s’inclouen les 
despeses objecte d’aquest estudi.  

El nivell de desglossament funcional varia segons el grau de desglossament 
geogràfic per al qual es desitgi obtenir estimacions. En el cas dels resultats 
publicats per l’EPF i pel que fa al conjunt nacional s’arriba a un desglossament 
funcional màxim de 5 dígits de la COICOP, mentre que per a les comunitats 
autònomes, el màxim nivell de desglossament funcional és de 4 dígits.  

Tanmateix, les dades proporcionades per l’Idescat per fer aquest estudi ofereixen 
un major nivell de desglossament funcional. Donat que l’any 2006, l’INE va portar 
a terme una profunda reforma metodològica, que impossibilita la comparació de 
tot el període, s’ha optat per dividir l’estudi en dos apartats: un primer, 
corresponent al període 1998-2005, que pren com a base les dades de l’EPF 
Base 1997 i, un segon, 2006-2007, a partir de l’EPF Base 2006. 

En ambdues enquestes les dades tenen una periodicitat anual, però el grau de 
desglossament és diferent. Així, mentre que per al primer període les dades de 
l’EPF Base 1997 presenten un nivell de desglossament de 7 dígits, en el segon 
període, l’EPF Base 2006 té un nivell de només 5 dígits. Aquesta diferència dóna 
suport, doncs, a la decisió de dividir l’estudi en dos períodes. 

Pel que fa a les principals diferències metodològiques entre l’EPF Base 1997 i 
l’EPF Base 2006, l’INE destaca les següents: 

• Canvi de la periodicitat de l'Enquesta. A l’EPF Base 1997 la informació s’oferia 
amb una periodicitat trimestral, mentre que l’EPF Base 2006 ofereix la 
informació amb una periodicitat anual. De tota manera, cal assenyalar que les 
dades proporcionades per l’Idescat per al període 1998-2005 són anuals. 

• Augment de la grandària de la mostra. A l’EPF Base 1997 s’entrevistaven 
8.000 llars al trimestre, el que representava, tenint en compte el disseny de 
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l’enquesta, una grandària de mostra anual d’11.000 llars aproximadament. En 
la nova enquesta la grandària és similar a la utilitzada habitualment en les 
tradicionals enquestes bàsiques de pressupostos familiars (al voltant de les 
24.000 llars). 

• Introducció d’un nou esquema de col·laboració de les llars. La col·laboració de 
cada llar de la mostra passa de vuit trimestres consecutius a dues 
col·laboracions en anys successius, la qual cosa representa una disminució 
considerable de l’esforç de les llars. 

• Augment del període de col·laboració de les llars. Es passa d’una a dues 
setmanes. D’aquesta forma se segueix la tendència internacional, alhora que 
es redueix l’efecte que pot tenir una setmana atípica en el comportament de 
les llars respecte de la despesa. 

• Simplificació dels instruments de recollida de la informació, que afecta el 
disseny dels qüestionaris i el nombre i contingut de les visites a les llars. Amb 
aquest canvi es pretén facilitar la resposta i, per tant, millorar-ne la qualitat.  

• Reducció del volum de variables que cal investigar de forma permanent a 
l’enquesta. S’ha reduït, respecte a l’enquesta anterior, el nombre de variables 
que s’investiguen amb caràcter continu a l’enquesta; amb això s’ha aconseguit 
descarregar certes parts dels qüestionaris precedents.  

Finalment, en el quadre 3.1 s’inclou la informació relativa a la dimensió de les llars 
enquestades per a Catalunya a l’EPF, i que ha estat proporcionada per l’Idescat. 
Cal destacar la menor dimensió dels dos darrers anys (2006 i 2007) en els quals 
l’EPF ha passat a tenir caràcter anual. 

 

Quadre 3.1. Mida de la mostra de les llars enquestades a Catalunya a l’EPF, 1998-
2006. 

Any Nombre de llars

1998 3.762

1999 3.916

2000 4.033

2001 3.799

2002 3.559

2003 3.519

2004 3.455

2005 3.555

2006 1.949

2007 1.989

Font: Idescat 
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3.2. Els conceptes de despesa de les llars en “cultura i 
comunicació” a l’Encuesta de Presupuestos Familiares 

 

Pel que fa a la composició de la despesa en cultura i comunicació de les llars, 
d’acord amb l’Oficina Estadística de la Unió Europea EUROSTAT (2002) hi ha 
dues maneres possibles de mesurar la despesa cultural de les llars. La primera 
consisteix a utilitzar un nivell de desglossament elevat, de manera que cada estat 
membre selecciona les categories que cal incloure dins el domini cultural. Així, la 
composició de la despesa cultural varia entre països, però la mesura d’aquella és 
molt més precisa. L’alternativa consisteix a seleccionar un comú denominador per 
a tots els estats membres, per facilitar-ne la comparabilitat. En aquest darrer cas, 
alguns ítems culturals són deixats de banda, mentre d’altres inclouen la despesa 
en oci.  

Donat que l’objectiu d’aquest estudi és aconseguir una aproximació tan acurada 
com sigui possible a la despesa en cultura i comunicació de les llars catalanes, 
s’ha optat per la primera de les opcions proposades per EUROSTAT.  

Per tal de delimitar la composició de les despeses en cultura i comunicació s’ha 
tingut en compte la classificació de la UNESCO (UNESCO Framework for Cultural 
Statistics, FCS) elaborada al llarg dels anys vuitanta i que encara avui és una 
referència clau per a molts marcs estadístics desenvolupats a escala nacional i 
regional (vegeu annex 1). En concret, tot i que del Framework for Cultural 
Statistics (FCS) de la UNESCO se’n desprèn una definició àmplia del terme 
cultura, en línia amb la classificació emprada per l’INE en el Grup 9 (Oci, 
espectacles i cultura), s’ha optat per obviar algunes de les categories, com ara la 
d’esports i jocs, turisme, entorn o natura o activitats socioculturals, tal i com fan 
molts altres estudis, a escala nacional i internacional i fins i tot la mateixa 
UNESCO (2005). S’han exclòs també determinats epígrafs de l’EPF que no tenen 
caràcter cultural, com ara els “Serveis per a animals domèstics”, inclosos en la 
rúbrica “Serveis per a festes privades, serveis fotogràfics i serveis per a animals 
domèstics” o la “Reparació dels instruments òptics” dins la rúbrica “Reparació 
d'equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la informació”. 
Així mateix, a l’igual que moltes estadístiques culturals, s’ha optat per no tenir en 
compte els llibres de text. 

Així, les despeses en cultura i comunicació que s’han considerat en aquest estudi 
són les que es recullen en els quadres 3.2 i 3.3. En el primer (quadre 3.2) es fa 
referència a les despeses en cultura i comunicació corresponents al període 1998-
2005, amb un nivell de desglossament de 7 dígits, i en el segon (quadre 3.3), a les 
despeses del període 2006-2008, amb un nivell de desglossament de 5 dígits. 
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Quadre 3.2. Despeses de la llar en cultura i comunicació, a partir de la classificació 
de béns i serveis de consum de les llars (COICOP) en 7 dígits utilitzada en 
l’Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 1997. Període 1998-2005. 

GRUP 09. OCI, ESPECTACLES I CULTURA 

09.1 EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS, FOTOGRÀFICS I DE PROCESSAMENT 
D’INFORMACIÓ, INCLOENT-HI LES SEVES REPARACIONS 

09.1.1 Aparells receptors, enregistradors i reproductors de so i d’imatge 

09.1.1.105 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 

09.1.1.210 Televisors 

09.1.1.225 Vídeos 

09.1.2 Equip fotogràfic i cinematogràfic, instruments òptics 

09.1.2.111 Equip fotogràfic 

09.1.2.126 Equip cinematogràfic 

09.1.3 Material de tractament de la informació 

09.1.3.103 Material de tractament de la informació 

09.1.4 Suport per al registre d’imatges i so 

09.1.4.102 Suport per al registre d’imatges i so 

09.1.5 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la 
informació 

09.1.5.101 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la 
informació 

 

09.2.  ALTRES BÉNS DURADORS IMPORTANTS PER A L’OCI I LA CULTURA 

09.2.1 Altres béns duradors per a l’oci i la cultura 

09.2.1.100 Instruments musicals 
 

09.4 SERVEIS RECREATIUS I CULTURALS 

09.4.2 Serveis culturals 

09.4.2.117 Cinemes 

09.4.2.122 Teatres 

09.4.2.138 Espectacles musicals 

09.4.2.143 Altres espectacles 

09.4.2.215 Museus 

09.4.2.215 Biblioteques, hemeroteques, mediateques, etc. 

09.4.2.313 Quotes per a llicències de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i 
satèl·lit 

09.4.2.328 Lloguer de televisió i vídeos 
 

09.5 PREMSA, LLIBRERIA I PAPERERIA 

09.5.1 Llibres 

09.5.1.111 Llibres no de text 

09.5.2 Premsa 

09.5.2.110 Diaris 

09.5.2.125 Altres publicacions periòdiques 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPF. 
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Quadre 3.3. Despeses de la llar en cultura i comunicació, a partir de la classificació 
de béns i serveis de consum de les llars (COICOP) en 5 dígits utilitzada en 
l’Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 1997. Període 2006-2007. 

GRUP 09. OCI, ESPECTACLES I CULTURA 

09.1 EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS, FOTOGRÀFICS I DE PROCESSAMENT 
D’INFORMACIÓ, INCLOENT-HI LES SEVES REPARACIONS 

09.1.1 Aparells receptors, enregistradors i reproductors de so i d’imatge 

09.1.1.1 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 

09.1.1.2 Televisors i vídeos 

09.1.2 Equip fotogràfic i cinematogràfic 

09.1.2.1 Equip fotogràfic i cinematogràfic 

09.1.3 Material de tractament de la informació 

09.1.3.1 Material de tractament de la informació 

09.1.4 Suport per al registre d’imatge, so i dades 

09.1.4.1 Suport per al registre d’imatge, so i dades 

09.1.5 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la 
informació 

09.1.5.1 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de 
la informació 

 

09.2 ALTRES BÉNS DURADORS IMPORTANTS PER A L’OCI I LA CULTURA 

09.2.2 Instruments musicals i altres béns duradors per a l’oci i la cultura en llocs coberts 

09.2.2.1 Instruments musicals 
 

09.4 SERVEIS RECREATIUS I CULTURALS 

09.4.2 Serveis culturals 

09.4.2.1 Balls, cinemes, teatres i espectacles 

09.4.2.2 Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 

09.4.2.3 Quotes per a llicències de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i 
satèl·lit 

09.4.2.4 Lloguer de televisió i vídeos 
 

09.5 PREMSA, LLIBRERIA I PAPERERIA 

09.5.1 Llibres 

09.5.1.1 Llibres no de text 

09.5.2 Premsa 

09.5.2.1 Premsa 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPF. 

 

Tal i com s’assenyalava en l’apartat 2 d’aquest treball, a més d’analitzar la 
despesa de les llars catalanes en els diferents articles culturals i de comunicació, 
s’analitzarà la seva incidència per grups de productes. Així, els criteris de 
classificació que s’utilitzaran seran els següents: 
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1. Consum en béns i serveis culturals i de comunicació. Amb aquesta distinció 
es pretén analitzar possibles diferències en el volum i l’evolució que ha 
experimentat el consum d’ambdós tipus de productes al llarg del període 
analitzat. 

2. Consum en béns i serveis de contingut cultural (o activitats nuclears) i en 
béns i serveis connexos (o activitats perifèriques). Aquesta classificació té 
com a objectiu distingir entre aquells béns i serveis que són característics del 
camp cultural, que creen, expressen, interpreten, conserven i transmeten 
continguts simbòlics (com per exemple, un llibre, un disc compacte de 
música, una pel·lícula, una obra de teatre, etc.) i aquells que són auxiliars i 
possibiliten l’ús o l’accés al consum dels productes de contingut cultural (com 
ara la televisió, la ràdio, els reproductors de música i imatge, els projectors 
de pel·lícules cinematogràfiques, etc.). 

3. Consum dels béns i serveis de contingut cultural atenent al sector cultural al 
qual pertanyen. L’agrupació per sectors culturals s’ha fet tenint en compte la 
classificació de béns i serveis culturals que utilitza el Ministeri de Cultura en 
l’anàlisi de la despesa cultural de les llars espanyoles. Aquesta informació 
publicada a l’Anuario de Estadísticas Culturales, que procedeix directament 
de l’EPF, segueix la Classification Of Individual Consumption by Purpose —
COICOP— (vegeu Annex 2). És, doncs, a partir de la relació de béns i 
serveis culturals que considera el Ministeri a l’Anuario i dels treballs de la 
UNESCO (UNESCO Framework for Cultural Statistics, FCS) que es proposa 
una nova classificació en subsectors culturals, en la qual desapareixen 
aquells epígrafs no directament relacionats amb la cultura i la comunicació. 
La classificació per al període 1998-2005 es recull en el quadre 3.4 i la 
relativa al període 2006-2007, en el quadre 3.5. Mentre el nivell de 
desglossament de les dades per al primer dels períodes ha permès fer una 
nova classificació en la qual els subsectors culturals apareixen més 
clarament definits que a l’Anuario del Ministeri, en el segon dels períodes, 
s’ha optat per utilitzar la mateixa classificació de béns i serveis que fa el 
Ministeri, donat que el nivell de desglossament de les dades és el mateix. 

 



 12

Quadre 3.4. Proposta de despeses de la llar en consum de cultura i comunicació, a 
partir de la classificació de béns i serveis de consum de les llars (COICOP) en 7 
dígits utilitzada en l’Encuesta de presupuestos familiares. Base 1997. Període 1998-
2005. 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 

Llibres 

0951111 Llibres no de text 

Premsa 

0952110 Diaris 

0952125 Altres publicacions periòdiques 

Biblioteques 

0942236 Biblioteques, hemeroteques, mediateques, etc. 
 

ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 

Cinema 

0912126 Equip cinematogràfic 

0942117 Cinemes 

Fotografia 

0912111 Equip fotogràfic 

Vídeo 

0911225 Vídeos 

Televisió 

0911210 Televisors 

Música 

0921100 Instruments musicals 

Altres béns i serveis (en els quals no és possible el desglossament) 

0911105 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 

0913103 Material de tractament de la informació 

0914102 Suport per al registre d’imatges i so 

0915101 Reparació d’altres béns del grup 09.2.1 

0922109 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics de processament de la 
informació 

0942313 Quotes per a llicències de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i 
satèl·lit 

0942328 Lloguer de televisió i vídeos 

0942404 Altres serveis 
 

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 

0942122 Teatres 

0942138 Espectacles musicals 

0942143 Altres espectacles 
 

ARTS VISUALS  

0942215 Museus 
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Quadre 3.5. Proposta de despeses de la llar en consum de cultura i comunicació, a 
partir de la classificació de béns i serveis de consum de les llars (COICOP) en 5 
dígits utilitzada en l’Encuesta de presupuestos familiares. Base 2006. Període 2006-
2007. 

LLIBRE I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

09511 Llibres no de text 

09521 Premsa 
 

SERVEIS CULTURALS 

Espectacles (Cinemes, teatres i altres)  

09421 Balls, Cinemes, Teatres i Espectacles 

Museus, biblioteques, parcs i similars  

09422 Museus, Jardins botànics, Biblioteques i similars 

Quotes i lloguers de ràdio i televisió 

09423 Quotes per llicència de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i satèl·lit 

09424 Lloguer de televisió i vídeos 

Altres serveis culturals 

09425 Serveis per a festes privades, serveis fotogràfics i serveis per a animals domèstics 
 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

Equips d'imatge i so 

09111 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 

09112 Televisors i vídeos 

Equip fotogràfic i cinematogràfic 

Equip fotogràfic i cinematogràfic 

Tractament de la informació i Internet 

09131 Material de tractament de la informació 

09314 Serveis relacionats amb Internet 
 

ALTRES BÉNS I SERVEIS  

09141 Suport per al registre d’imatges, so i dades 

09221 Instruments musicals 

09151 Reparació d’equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la 
informació 
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4. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 
1998-2007 

 

En aquest capítol es presenta informació detallada de la despesa de les llars 
catalanes en béns i serveis culturals i de comunicació, durant el període 1998-
2007. 

Com s’ha indicat en apartats anteriors, les dades que es consideren provenen de 
l’EPF Base 1997 i de l’EPF Base 2006, i han estat proporcionades per l’Idescat. 

Donat que en determinats articles no s’ha pogut proporcionar informació, ja que el 
nombre d’articles sobre els quals es calculaven les dades era inferior a 100 i, per 
tant, aquelles resultaven ser poc significatives, s’ha optat per imputar valors a la 
despesa referida a aquests articles. 

Amb l’objectiu de poder fer comparacions al llarg del període, s’han fet les 
imputacions següents (període 1998-2005): 

• En cas de manca d’informació sobre la despesa en un article un any, s’ha 
imputat calculant la despesa mitjana entre l’any anterior i el posterior per als 
que sí que hi havia informació. Aquest mètode s’ha aplicat a “Eines per a la 
recepció, l’enregistrament i la reproducció de so” el 2003, “Televisors” el 
2002, així com a “Espectacles musicals” els anys 2002 i 2004. 

• En cas de manca d’informació en diversos anys seguits, s’ha calculat la taula 
de variació entre el primer i el darrer any per als quals existeix informació i 
s’han imputat valors per a cada any. La despesa s’ha deflactat per incloure 
l’augment de la despesa associada al comportament dels preus. S’ha dut a 
terme a “Teatres”, per als anys 2001 a 2003. 

• En cas que només hi hagi informació per a dos anys, s’ha calculat la mitjana 
d’ambdós i s’ha imputat a la resta d’anys, convenientment deflactada. S’ha 
dut a terme a “Vídeos” i “Equips fotogràfics”, per als quals hi havia informació 
dels anys 2004 i 2005.  

• En cas que només hi hagi informació un any, s’ha imputat aquest valor, 
degudament deflactat. S’ha fet a “Instruments musicals”, “Reparació d’altres 
béns durables importants per a l’oci i la cultura”, “Altres espectacles” i 
“Museus”, on només teníem informació del 2003. 

Al període 2006-2007 només s’ha imputat el valor (deflactat) de “Reparació 
d’altres béns durables importants per a l’oci i la cultura” de 2007 a l’any 2006 (per 
al qual no hi havia informació). 

El fet que determinats articles de despesa continguin informació, de manera 
parcial, obliga a fer imputacions que permetin incloure la despesa per als diferents 
anys sense informació. L’exclusió d’aquestes dades de l’estudi significaria que la 
despesa és igual a zero, fet que alteraria significativament el pes de la despesa en 
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béns i serveis culturals. A més, desvirtuaria l’anàlisi percentual respecte a la 
importància de cada article sobre el total de despesa cultural. 

Les partides que s’han imputat en cap cas alteren els resultats totals 
significativament, perquè són d’escàs import monetari, però sí permeten 
considerar el pes de cada partida per a tota la sèrie considerada. En l’anàlisi 
temporal, doncs, cal tenir en compte els valors totals per cada any (que varien poc 
amb les imputacions), així com els articles, considerats individualment, sense 
valors imputats. Les anàlisis per a la resta d’articles s’han de considerar amb 
extrema precaució, especialment quan s’imputen valors diversos anys. 

L’estructura d’aquest capítol és la següent. En un primer apartat (4.1) s’exposa, 
amb periodicitat anual, la informació de despesa cultural i de comunicació per 
diversos conceptes: despesa total, despesa mitjana, així com en percentatge 
sobre el total de la despesa cultural i la despesa de la llar. En un segon apartat 
(4.2) es considera l’evolució, al llarg del període considerat, de la despesa real, 
tant en termes absoluts com per a diverses mitjanes. Finalment, un darrer apartat 
(4.3) detalla la despesa cultural i de comunicació de les llars en funció de diverses 
classificacions establertes: despesa en béns o serveis; despesa en béns i serveis 
de contingut cultural i de comunicació respecte a béns i serveis connexos; i 
despesa per sectors o àmbits de consum cultural i de comunicació. 

 

4.1. Despesa anual de les llars catalanes en cultura i 
comunicació: total, mitjana i percentual 

 

Als quadres 4.1 a 4.9 s’exposen les dades referides a la despesa cultural per al 
primer període comparable (1998-2005), i als quadres 4.10 i 4.11, les 
corresponents al segon període (2006-2007). 

La despesa cultural no inclou el conjunt de partides que apareixen a les 
enquestes de consum consultades (EPF), sinó només aquelles estrictament 
culturals i de comunicació, tal i com s’han definit al capítol 3. Els valors referits a la 
mitjana de consum de la llar considera el nombre de llars; els referits a les 
persones, el nombre d’individus; els referits a les unitats de consum tenen en 
compte el nombre d’individus amb la ponderació següent, utilitzada sovint en 
anàlisis d’aquest tipus (denominada escala OCDE modificada): s’atorga valor 1 al 
sustentador principal de la llar, 0,5 a d’altres membres adults majors de 13 anys, i 
0,3 als infants de 13 anys i menys. 

Com s’observa a les taules 4.1 a 4.8, la despesa total en béns i serveis culturals i 
de comunicació ha passat de poc més de mil milions d’euros el 1998 a poc més 
de mil sis-cents el 2005. En termes percentuals, sobre el total de despesa de les 
llars, els recursos dedicats a la cultura i la comunicació han passat del 2,95% al 
2,59%. Així, malgrat l’increment de les despeses culturals en termes corrents (del 
44,5% per al període considerat respecte al primer any), l’augment general de la 
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despesa ha estat superior (del 64,2%). A més, les variacions de la despesa no 
han estat uniformes, de manera que la despesa cultural i de comunicació no ha 
crescut en cadascun dels anys considerats. En concret, la despesa es veu 
reduïda, respecte de l’any anterior, el 1999, 2002 i 2004. 

Si es considera la despesa mitjana, la variable relacionada amb la llar ha passat 
de 561 euros per llar a 657. S’ha produït, doncs, un increment (del 17,3%) de la 
despesa corrent, durant el període considerat. Si es té en compte la despesa 
mitjana per persona, l’augment ha estat més significatiu (del 31,7%), ja que la 
despesa cultural i de comunicació ha passat de 183 euros, l’any 1998, a 241 el 
2005. Finalment, en termes d’unitat de consum, la despesa el primer any 
considerat era de 289 euros i ha augmentat fins a 367 el 2005 (un 26,8%). Com al 
cas de la despesa total, l’augment assenyalat no ha estat lineal, i hi ha hagut 
increments i disminucions de despesa al llarg del període analitzat (la despesa 
mitjana disminueix en tots els àmbits analitzats els anys 1999, 2002 i 2004).  

Cal assenyalar, però, que les xifres presentades en aquest primer apartat són una 
breu aproximació a l’evolució temporal de la despesa en articles culturals i de 
comunicació, ja que l’anàlisi detallada es desenvolupa al proper apartat 4.2, en 
considerar la despesa en termes reals.  

L’anàlisi per partides constata com, en el darrer any 2005, les despeses més 
importants són les fetes en diaris (15,3% del total) i articles relacionats amb el 
tractament de la informació (14,9%). Un segon grup d’articles està compost per 
l’adquisició de llibres no de text (10,5%), assistència a cinemes (10,2%) i la 
compra de televisors (10,1%). A continuació, destaquen les subscripcions per 
poder veure televisió (8,6%) i els articles de suport per al registre d’imatges i so 
(7,1%). Un darrer grup d’articles, amb una despesa inferior al 5%, es compon de 
l’assistència a representacions teatrals (4,3%), la compra de publicacions 
periòdiques diferents als diaris (4,2%), les despeses en espectacles musicals 
(3,3%), equips fotogràfics (3,0%), equips per a la recepció, l’enregistrament i la 
reproducció de so (2,6%), vídeos (1,9%) i reparació d’equips i accessoris 
audiovisuals fotogràfics i de processament de la informació (1,7%). Per sota d’un 
1% resten la compra d’instruments musicals (0,95%), visita a museus (0,6%), 
lloguer de televisors i vídeos (0,5%), despeses en altres espectacles (0,3%) i 
reparació d’altres béns durables importants per a l’oci i la cultura (0,04%). 

De l’anàlisi temporal, partida per partida (centrada en aquelles que representen, 
com a mínim, un 5% de la despesa cultural total) es desprenen els aspectes 
següents: 

• Els diaris han perdut pes respecte al total de despesa cultural, ja que a l’inici 
del període representaven un 21,7% del total (la mitjana del període és del 
18%, tal i com s’observa al quadre 4.9). Malgrat tot, sempre ocupen la primera 
posició com a article cultural consumit. 

• El pes de les despeses en material de tractament de la informació sobre el 
total és bastant estable al voltant del 12-14%, amb alguna excepció, de 



 17

manera que la mitjana del període és de quasi un 13%. La seva importància 
com a segona partida amb més despesa es manté en 5 dels 8 anys 
considerats. 

• El mateix succeeix amb l’adquisició de llibres no de text, que es manté al 
voltant del 10%. Si es té en compte l’ordre, quasi sempre ocupa la quarta 
posició (tot i que alguns anys ocupa un lloc superior). 

• Amb l’excepció del 2004, la despesa en assistència al cinema es manté 
sempre per sobre del 10%. De fet, la mitjana per al període considerat és de 
quasi un 14%, superior a l’adquisició de llibres no de text. Les posicions més 
habituals són entre el segon i el quart lloc. 

• Fins l’augment del darrer any considerat, la despesa en televisors es troba al 
voltant del 7% (per això la mitjana és del 8,4%). La posició més habitual és la 
setena. 

• Les quotes per llicència de televisió i subscripcions per poder veure la televisió 
per cable i satèl·lit augmenten ràpidament entre 1998 i 2002 (passen de 
representar el 3,5% del total de despesa cultural al 8,9%). De mitjana, la 
despesa se situa al 9,8%, i és la cinquena la posició dominant. 

• La despesa en articles de suport per al registre d’imatges i so oscil·la (amb 
alguna excepció) entorn del 8%. La sisena posició és la més habitual (3 anys), 
encara que no resulta gaire dominant. 

Del conjunt d’articles on la despesa és inferior al 5% el darrer any, es pot 
destacar com l’adquisició d’altres publicacions periòdiques ha superat aquest 
percentatge altres anys (ha arribat al 6,9%). Així mateix, l’adquisició d’equips per 
a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so ha representat una despesa 
propera o superior al 5% algun any. Finalment, cal assenyalar el manteniment de 
la mateixa posició ordinal en quasi tot el període de bona part dels articles que 
representen un menor percentatge del total de consum de productes culturals i de 
comunicació. 
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Quadre 4.1. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació, 1998. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre  

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 44.125.732,98 22,10 7,17 11,33 0,11 3,88 

Televisors 71.959.483,62 36,04 11,69 18,48 0,19 6,33 

Vídeos 33.344.580,09 13,65 4,95 7,55 0,09 2,93 

Equips fotogràfics 38.096.149,66 15,50 5,64 8,59 0,10 3,35 

Material de tractament d’informació 157.880.570,61 79,07 25,65 40,55 0,41 13,89 

Suport per al registre d’imatges i so 85.463.356,44 42,8 13,89 21,95 0,22 7,52 

Reparació equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 25.569.911,43 12,81 4,15 6,57 0,07 2,25 

Instruments musicals 13.318.576,99 5,67 2,04 3,10 0,03 1,17 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 535.729,04 0,23 0,08 0,12 0,00 0,05 

Cinemes 117.395.180,25 58,79 19,07 30,15 0,30 10,33 

Teatres 30.323.565,40 15,19 4,93 7,79 0,08 2,67 

Espectacles musicals 19.973.144,77 10,00 3,25 5,13 0,05 1,76 

Altres espectacles 3.525.229,63 1,50 0,54 0,82 0,01 0,31 

Museus 8.794.114,30 3,75 1,34 2,05 0,02 0,77 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 40.397.454,95 20,23 6,56 10,38 0,10 3,55 

Lloguer de televisors i vídeos 5.593.635,13 2,80 0,91 1,44 0,01 0,49 

Llibres no de text 117.510.058,66 58,85 19,09 30,18 0,30 10,34 

Diaris 246.432.228,46 123,41 40,04 63,29 0,64 21,67 

Altres publicacions periòdiques 76.710.620,70 38,42 12,46 19,70 0,20 6,75 

Total despesa cultural i de comunicació 1.136.949.323,11 560,79 183,45 289,17 2,95 100,00 

Total despesa de les llars 38.597.986.408,80  
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Quadre 4.2. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 1999. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total  Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre  

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 46.456.485,23 22,29 7,46 11,66 0,11 4,18 

Televisors 86.671.262,97 41,59 13,93 21,76 0,21 7,81 

Vídeos 34.011.059,29 13,92 5,05 7,70 0,08 3,06 

Equips fotogràfics 38.857.601,48 15,81 5,75 8,76 0,09 3,50 

Material de tractament d’informació 153.865.858,07 73,83 24,72 38,63 0,37 13,86 

Suport per al registre d’imatges i so 78.841.409,97 37,83 12,67 19,8 0,19 7,10 

Reparació equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 20.790.711,03 9,98 3,34 5,22 0,05 1,87 

Instruments musicals 13.584.783,80 5,78 2,08 3,17 0,03 1,22 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 546.436,99 0,23 0,08 0,12 0,00 0,05 

Cinemes 135.319.779,67 64,93 21,74 33,98 0,33 12,19 

Teatres 31.057.950,20 14,90 4,99 7,80 0,07 2,80 

Espectacles musicals 20.722.038,70 9,94 3,33 5,20 0,05 1,87 

Altres espectacles 3.595.690,62 1,53 0,55 0,84 0,01 0,32 

Museus 8.969.887,54 3,82 1,37 2,09 0,02 0,81 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 66.695.382,48 32,00 10,72 16,75 0,16 6,01 

Lloguer de televisors i vídeos 6.332.946,14 3,04 1,02 1,59 0,02 0,57 

Llibres no de text 97.287.410,16 46,68 15,63 24,43 0,23 8,76 

Diaris 199.726.342,64 95,83 32,09 50,15 0,48 17,99 

Altres publicacions periòdiques 67.085.134,04 32,19 10,78 16,84 0,16 6,04 

Total despesa cultural i de comunicació 1.110.418.171,02 526,12 177,30 276,48 2,67 100,00 

Total despesa de les llars 41.630.866.351,23  
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Quadre 4.3. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2000. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre  

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 69.972.944,13 32,55 11,12 17,25 0,15 5,23 

Televisors 97.019.543,59 45,13 15,42 23,92 0,21 7,25 

Vídeos 35.371.634,22 14,48 5,25 8,00 0,08 2,64 

Equips fotogràfics 40.412.056,99 16,44 5,98 9,11 0,09 3,02 

Material de tractament d’Informació 176.449.006,46 82,08 28,05 43,51 0,38 13,19 

Suport per al registre d’imatges i so 111.401.172,42 51,82 17,71 27,47 0,24 8,33 

Reparació equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 25.740.954,90 11,97 4,09 6,35 0,06 1,92 

Instruments musicals 14.128.228,10 6,02 2,16 3,29 0,03 1,06 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 568.296,60 0,24 0,08 0,13 0,00 0,04 

Cinemes 152.407.970,28 70,89 24,23 37,58 0,33 11,39 

Teatres 23.286.284,90 10,83 3,70 5,74 0,05 1,74 

Espectacles musicals 21.508.382,39 10,00 3,42 5,30 0,05 1,61 

Altres espectacles 3.739.532,26 1,59 0,57 0,87 0,01 0,28 

Museus 9.328.718,00 3,97 1,43 2,17 0,02 0,70 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 101.857.777,14 47,38 16,19 25,11 0,22 7,61 

Lloguer de televisors i vídeos 6.630.970,76 3,08 1,05 1,63 0,01 0,50 

Llibres no de text 141.809.946,63 65,96 22,54 34,97 0,31 10,60 

Diaris 214.326.421,19 99,7 34,07 52,84 0,47 16,02 

Altres publicacions periòdiques 91.912.890,19 42,75 14,61 22,66 0,20 6,87 

Total despesa cultural i de comunicació 1.337.872.731,15 616,87 211,68 327,91 2,91 100,00 

Total despesa de les llars 45.946.973.651,36  
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Quadre 4.4. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2001. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre 

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 72.363.291,15 32,67 11,38 17,52 0,15 5,27 

Televisors 92.807.072,41 41,90 14,59 22,47 0,19 6,76 

Vídeos 36.822.054,96 15,07 5,47 8,33 0,08 2,68 

Equips fotogràfics 42.069.161,25 17,11 6,23 9,48 0,09 3,06 

Material de tractament d’Informació 157.205.061,65 70,97 24,71 38,06 0,32 11,45 

Suport per al registre d’imatges i so 118.848.466,06 53,66 18,68 28,77 0,24 8,66 

Reparació equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 21.488.482,64 9,70 3,38 5,20 0,04 1,57 

Instruments musicals 14.707.558,85 6,26 2,25 3,43 0,03 1,07 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 591.599,71 0,25 0,09 0,13 0,00 0,04 

Cinemes 157.358.066,59 71,04 24,74 38,09 0,32 11,46 

Teatres 29.113.910,56 13,17 4,56 7,04 0,06 2,12 

Espectacles musicals 15.295.942,73 6,91 2,40 3,70 0,03 1,11 

Altres espectacles 3.892.872,51 1,66 0,59 0,91 0,01 0,28 

Museus 9.711.243,90 4,14 1,48 2,26 0,02 0,71 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 120.433.418,52 54,37 18,93 29,15 0,25 8,77 

Lloguer de televisors i vídeos 4.801.464,92 2,17 0,75 1,16 0,01 0,35 

Llibres no de text 153.285.180,32 69,20 24,10 37,11 0,31 11,17 

Diaris 250.692.508,37 113,18 39,41 60,69 0,51 18,26 

Altres publicacions periòdiques 71.252.004,71 32,17 11,20 17,25 0,15 5,19 

Total despesa cultural i de comunicació 1.372.739.361,81 615,59 214,94 330,76 2,80 100,00 

Total despesa de les llars 49.085.792.593,89  
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Quadre 4.5. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2002. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre

desp. total
% sobre 

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 45.942.528,98 19,98 7,14 10,92 0,09 3,58 

Televisors 100.380.114,95 43,93 15,55 23,82 0,20 7,82 

Vídeos 37.963.538,66 15,54 5,64 8,59 0,07 2,96 

Equips fotogràfics 43.373.305,25 17,64 6,42 9,78 0,09 3,38 

Material de tractament d’Informació 113.163.572,61 49,22 17,60 26,89 0,22 8,82 

Suport per al registre d’imatges i so 125.861.808,61 54,74 19,57 29,90 0,25 9,81 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 22.133.084,55 9,63 3,44 5,26 0,04 1,72 

Instruments musicals 15.163.493,17 6,46 2,32 3,53 0,03 1,18 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 609.939,30 0,26 0,09 0,14 0,00 0,05 

Cinemes 145.708.418,07 63,37 22,66 34,62 0,29 11,35 

Teatres 36.399.957,82 16,01 5,62 8,64 0,07 2,84 

Espectacles musicals 26.348.334,85 11,42 4,06 6,21 0,05 2,05 

Altres espectacles 4.013.551,56 1,71 0,61 0,94 0,01 0,31 

Museus 10.012.292,46 4,26 1,53 2,33 0,02 0,78 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 113.785.581,48 49,49 17,69 27,03 0,22 8,86 

Lloguer de televisors i vídeos 2.843.954,46 1,24 0,44 0,68 0,01 0,22 

Llibres no de text 123.158.719,90 53,56 19,15 29,26 0,24 9,59 

Diaris 248.737.082,57 108,18 38,68 59,10 0,49 19,38 

Altres publicacions periòdiques 67.999.093,59 29,57 10,57 16,16 0,13 5,30 

Total despesa cultural i de comunicació 1.283.598.372,84 556,19 198,78 303,80 2,53 100,00 

Total despesa de les llars 50.671.230.341,24  
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Quadre 4.6. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2003. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre

desp. total
% sobre 

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 36657619,55 15,68 5,62 8,59 0,07 2,47 

Televisors 107.953.157,48 45,95 16,51 25,16 0,20 7,28 

Vídeos 38.456.954,20 15,74 5,71 8,70 0,07 2,59 

Equips fotogràfics 43.937.032,01 17,87 6,50 9,91 0,08 2,96 

Material de tractament d’Informació 222.551.878,81 94,73 34,05 51,87 0,41 15,02 

Suport per al registre d’imatges i so 102.279.412,50 43,54 15,65 23,84 0,19 6,90 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics- processament informació 26.136.140,22 11,12 4,00 6,09 0,05 1,76 

Instruments musicals 15.360.574,46 6,54 2,35 3,58 0,03 1,04 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 617.866,74 0,26 0,09 0,14 0,00 0,04 

Cinemes 170.772.571,33 72,69 26,12 39,80 0,32 11,52 

Teatres 45509411,26 19,46 6,92 10,60 0,08 3,07 

Espectacles musicals 37.400.726,96 15,92 5,72 8,72 0,07 2,52 

Altres espectacles 4.065.716,05 1,73 0,62 0,95 0,01 0,27 

Museus 10.142.423,13 4,32 1,55 2,36 0,02 0,68 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 117.744.483,20 50,12 18,01 27,44 0,22 7,94 

Lloguer de televisors i vídeos 4.159.794,24 1,77 0,64 0,97 0,01 0,28 

Llibres no de text 149.348.307,36 63,57 22,85 34,81 0,28 10,08 

Diaris 272.576.181,99 116,02 41,70 63,53 0,50 18,39 

Altres publicacions periòdiques 76.344.973,90 32,5 11,68 17,80 0,14 5,15 

Total despesa cultural i de comunicació 1.482.015.225,39 629,53 226,30 344,86 2,74 100,00 

Total despesa de les llars 54.060.216.631,59      
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Quadre 4.7. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2004. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Tota Llar Persona U. consum
% sobre

desp. total
% sobre 

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 27.372.710,12 11,38 4,10 6,26 0,05 1,91 

Televisors 112.975.283,78 46,98 16,93 25,83 0,19 7,87 

Vídeos 45.969.251,45 19,12 6,89 10,51 0,08 3,20 

Equips fotogràfics 39.637.599,74 16,48 5,94 9,06 0,07 2,76 

Material de tractament d’Informació 149.282.946,14 62,08 22,37 34,14 0,25 10,40 

Suport per al registre d’imatges i so 116.139.876,32 48,3 17,40 26,56 0,20 8,09 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 24.509.920,05 10,19 3,67 5,60 0,04 1,71 

Instruments musicals 15.514.121,37 6,61 2,37 3,62 0,03 1,08 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 624.043,04 0,26 0,09 0,14 0,00 0,04 

Cinemes 130.048.265,51 54,08 19,49 29,74 0,22 9,06 

Teatres 56.897.071,88 23,66 8,53 13,01 0,10 3,96 

Espectacles musicals 45.629.028,27 18,72 6,81 10,37 0,08 3,18 

Altres espectacles 4.106.357,64 1,75 0,63 0,96 0,01 0,29 

Museus 10.243.808,52 4,36 1,57 2,38 0,02 0,71 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 137.820.294,99 57,32 20,65 31,52 0,23 9,60 

Lloguer de televisors i vídeos 5.657.847,04 2,35 0,85 1,29 0,01 0,39 

Llibres no de text 160.856.315,90 66,90 24,11 36,78 0,27 11,20 

Diaris 263.800.388,02 109,71 39,53 60,33 0,45 18,37 

Altres publicacions periòdiques 88.805.326,38 36,93 13,31 20,31 0,15 6,18 

Total despesa cultural i de comunicació 1.435.890.456,16 597,17 215,24 328,40 2,44 100,00 

Total despesa de les llars 58.744.015.197,86  
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Quadre 4.8. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2005. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre

desp. total
% sobre 

desp. cultural 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 42.918.622,49 17,15 6,29 9,57 0,07 2,61 

Televisors 166.280.225,40 66,43 24,39 37,08 0,26 10,12 

Vídeos 31.713.501,46 12,67 4,65 7,07 0,05 1,93 

Equips fotogràfics 49.114.868,37 19,62 7,20 10,95 0,08 2,99 

Material de tractament d’informació 245.089.614,20 97,91 35,94 54,65 0,39 14,92 

Suport per al registre d’imatges i so 116.976.551,30 46,73 17,15 26,09 0,18 7,12 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 27.370.545,76 10,93 4,01 6,10 0,04 1,67 

Instruments musicals 15.638.253,17 6,66 2,39 3,64 0,02 0,95 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 629.036,14 0,26 0,09 0,14 0,00 0,04 

Cinemes 167.070.939,20 66,74 24,50 37,26 0,26 10,17 

Teatres 71.152.666,81 28,42 10,43 15,87 0,11 4,33 

Espectacles musicals 53.857.329,57 21,51 7,90 12,01 0,08 3,28 

Altres espectacles 4.139.213,48 1,76 0,63 0,97 0,01 0,25 

Museus 10.325.771,41 4,40 1,58 2,40 0,02 0,63 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 140.767.340,50 56,23 20,64 31,39 0,22 8,57 

Lloguer de televisors i vídeos 7.912.706,02 3,16 1,16 1,76 0,01 0,48 

Llibres no de text 172.464.125,10 68,90 25,29 38,46 0,27 10,50 

Diaris 250.648.105,50 100,13 36,76 55,89 0,40 15,26 

Altres publicacions periòdiques 68.929.602,09 27,54 10,11 15,37 0,11 4,20 

Total despesa cultural i de comunicació 1.642.999.017,97 657,15 241,11 366,68 2,59 100,00 

Total despesa de les llars 63.393.629.246,27  
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Quadre 4.9. Pes de cada article respecte al total de despesa cultural, 1998-2005 

Articles Mitjana Posició el 2005 Posició més repetida al període

 

Diaris 18,17 1 1 (8 anys)

Cinemes 13,77 4 3 (3 anys)

Material de tractament d’informació 12,69 2 2 (5 anys)

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable - satèl·lit 9,77 6 5 (3 anys)

Llibres no de text 9,08 3 4 (5 anys)

Televisors 8,35 5 7 (5 anys)

Suport per al registre d’imatges i so 7,94 7 6 (3 anys)

Teatres 4,00 8 12 (4 anys)

Altres publicacions periòdiques 3,29 9 8 (4 anys)

Equips fotogràfics 3,13 11 10 (6 anys)

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 3,01 12 9 (3 anys)

Espectacles musicals 2,53 10 14 (4 anys)

Vídeos 2,46 13 11 (6 anys)

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 1,34 14 14 (4 anys)

Instruments musicals 1,10 15 15 (8 anys)

Museus 0,72 16 16 (8 anys)

Lloguer de televisors i vídeos 0,41 17 17 (7 anys)

Altres espectacles 0,29 18 18 (7 anys)

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 0,04 19 19 (8 anys)
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Els quadres 4.10 i 4.11 aporten la informació del període més recent (2006 i 
2007). En aquest cas, la informació està en milions d’euros per a la despesa 
total i en euros per a les mitjanes. En negreta apareixen les xifres relacionades 
amb despesa a un nivell d’agregació de quatre dígits, que és el que serveix per 
calcular els imports totals. A més, en alguns casos es reporten magnituds 
d’articles classificats a cinc dígits. Malgrat que no coneixem el total de despesa 
de les llars, l’Idescat ha proporcionat el percentatge que representa cadascun 
dels articles sobre el total de despesa de la llar. 

Com es pot observar als quadres esmentats, la despesa de les llars en articles 
culturals i de comunicació ha passat de poc més de dos mil cinc-cents milions 
d’euros, el 2006, a quasi dos mil nou-cents milions el 2007 (un 14,2%). 
L’augment de despesa també es constata a totes les mitjanes. Així, la despesa 
mitjana per llar ha passat de 970 euros a 1.074 (amb un increment del 10,7%); 
la despesa per persona, de 360 a 404 euros (12,2%); i, per unitat de consum, 
de 549 a 612 (11,5%).  

En termes percentuals, el 2007 la despesa en béns i serveis culturals 
representa un 3% de la despesa total de les llars, poc més del 2,9% del 2006. 
Si es tenen en compte cadascuna de les partides es pot concloure amb els 
resultats següents (s’exposen les xifres de 2007): 

• La major despesa la constitueixen els serveis culturals (quasi un 40% el 
2007), on destaca la despesa en cinemes, teatres, altres espectacles i 
balls (18,7%), seguit de quotes de llicència de ràdio i televisió i 
subscripcions a xarxes de cable i satèl·lit (7,3%). Entre l’any 2006 i 2007 
destaca l’augment del consum de serveis culturals causat, bàsicament, 
per la major despesa en cinemes, balls, teatres i espectacles similars. 

• En segon lloc es troba un grup de tres articles: aparells receptors 
d’enregistrament i reproducció de so (14,0%), equips i accessoris per al 
tractament de la informació (12,0%) i despesa en premsa (10,9%). Pel que 
fa a l’evolució entre 2006 i 2007, es produeix un augment en la despesa 
del primer article i una disminució en la del tercer. 

• Un tercer grup està constituït per la despesa en llibres no de text (7,6%), 
suport per a l’enregistrament de so, imatge i dades (7,5%), reparació 
d'equips audiovisuals i de tractament de la informació (4,3%), equip 
fotogràfic i cinematogràfic i instruments òptics (3,9%). Entre els dos anys, 
es produeix la reducció de la despesa en llibres no de text, en suports per 
enregistrar i en equips fotogràfics i cinematogràfics, així com l’augment de 
les reparacions d’equips audiovisuals i informàtics. 

• Finalment, el pes de la despesa en reparació d’altres béns durables 
importants per a l’esbarjo i la cultura és molt baix en els dos anys 
considerats (menys de l’1%). 
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Quadre 4.10. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2006. 

Mitjana (euros) 

Articles 
Total  

(milions d’euros)  Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre  

desp. cultural 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 281,80 108,00 40,00 61,00 0,30 11,18 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48,80 18,00 7,00 10,00 0,05 1,94 

   - Televisors i vídeos 233,00 90,00 33,00 51,00 0,25 9,24 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 128,30 49,00 18,00 28,00 0,10 5,09 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 125,70 48,00 18,00 27,00 0,10 4,99 

   - Instruments òptics 2,60 1,00 0,00 1,00 0,00 0,10 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 379,10 146,00 54,00 83,00 0,40 15,04 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 217,50 84,00 31,00 47,00 0,30 8,63 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 72,60 28,00 10,00 16,00 0,10 2,88 

Reparació d'altres béns durables importants per a esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

Serveis culturals 898,10 345,00 129,00 196,00 1,00 35,62 

   - Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 312,40 120,00 45,00 68,00 0,40 12,39 

   - Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 20,60 8,00 3,00 4,00 0,00 0,82 

   - Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions cable i satèl·lit 204,00 78,00 29,00 44,00 0,20 8,09 

   - Lloguers de televisors i vídeos 28,00 11,00 4,00 6,00 0,00 1,11 

   - Altres 333,10 128,00 48,00 74,00 0,40 13,21 

Llibres no de text 227,80 88,00 33,00 50,00 0,30 9,04 

Premsa 313,90 121,00 45,00 68,00 0,40 12,45 

Total despesa cultural i de comunicació 2.521,30 970,00 360,00 549,00 2,90 100,00 
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Quadre 4.11. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació. 2007 

Mitjana (euros) 

Articles 
Total  

(milions d’euros)  Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. total
% sobre  

desp. cultural 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 404,10 151,00 57,00 86,00 0,40 14,04 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 58,20 22,00 8,00 13,00 0,05 2,02 

   - Televisors i vídeos 345,90 129,00 49,00 73,00 0,35 12,02 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 110,80 41,00 16,00 24,00 0,10 3,85 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 108,50 41,00 15,00 23,00 0,10 3,77 

   - Instruments òptics 2,30 0,00 1,00 1,00 0,00 0,08 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 344,30 128,00 48,00 73,00 0,40 11,96 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 215,00 80,00 30,00 46,00 0,20 7,47 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 122,80 46,00 17,00 26,00 0,10 4,27 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

Serveis culturals 1.147,80 428,00 161,00 244,00 1,30 39,88 

   - Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 538,60 201,00 76,00 114,00 0,60 18,71 

   - Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 34,60 13,00 5,00 7,00 0,00 1,20 

   - Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions cable i satèl·lit 209,80 78,00 29,00 45,00 0,20 7,29 

   - Lloguers de televisors i vídeos 21,20 8,00 3,00 5,00 0,00 0,74 

   - Altres 343,60 128,00 48,00 73,00 0,50 11,94 

Llibres no de text 219,00 82,00 31,00 47,00 0,20 7,61 

Premsa 312,30 117,00 44,00 66,00 0,30 10,85 

Total despesa cultural i de comunicació 2.878,30 1.074,00 404,00 612,00 3,00 100,00 
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4.2. Evolució de la despesa real 

 

En aquest apartat es descriu l’evolució de la despesa real en articles culturals i 
de comunicació, considerant els dos períodes que no són comparables (1998-
2005 i 2006-2007), tant en termes absoluts de despesa (apartat 4.2.1), com les 
mitjanes per llar, persona i unitat de consum (4.2.2). 

 

4.2.1. Evolució de la despesa real total en béns i serveis culturals i de 
comunicació 

La despesa real s’ha calculat dividint la despesa corrent pel valor del deflactor 
de despesa anual. En l’elaboració d’aquest indicador s’ha utilitzat l’evolució de 
la despesa del total del grup 9 de l’EPF. Per tant, tot i que des de la perspectiva 
de les partides incloses en aquest estudi no és estrictament un indicador 
només de despesa cultural i de comunicació es tracta d’un indicador més 
proper a la despesa cultural que l’índex de preus al consum general (o altres 
indicadors com el deflactor del producte interior brut, per exemple). En tot cas, 
val a dir que la despesa cultural i de comunicació representa entorn del 40% 
del total de la despesa del grup 9. 

Al quadre 4.12 es presenta l’evolució del deflactor. S’hi pot observar que, al 
primer període, l’any base és el 2001, mentre que el 2006 ho és al segon. 

 

Quadre 4.12. Deflactor de la despesa cultural 

Any Valor 

Sèrie 1998-2005 

1998 0,906 

1999 0,924 

2000 0,961 

2001 1,000 

2002 1,031 

2003 1.044 

2004 1.055 

2005 1.063 

Sèrie 2006-2007 

2006 1,000 

2007 0,998 

 

En el quadre 4.13 es mostra l’evolució de la despesa real per partida. Com 
s’observa al quadre 4.14, la despesa en articles culturals i de comunicació ha 
crescut un 23,1%, menys que en termes corrents (44,5%) com era d’esperar 
per l’efecte de la inflació. El creixement de la despesa total de les llars ha estat 
del 39,9% (mentre que en termes corrents ha estat del 64,2%). Així, en 
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considerar el creixement de la despesa cultural i de comunicació respecte del 
total, la primera representa un 57,9% en termes reals i un 69,3% en termes 
corrents. Per tant, el creixement de la despesa real en articles culturals i de 
comunicació respecte al total de despeses de les llars ha estat menor que en 
termes nominals. Aquesta diferència vindria, en tot cas, explicada pel fort 
creixement experimentat per la despesa total en termes reals al llarg del 
període considerat. 

Si es té en compte el creixement per a cada article (s’exclouen els valors 
imputats), al quadre 4.14 es constata el següent: 

• En comparar el darrer any amb el primer, s’observa un decreixement a 
equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so, reparació 
d’equips audiovisuals, fotogràfics i processos d’informació, diaris, i altres 
publicacions periòdiques. 

• S’observa un fort creixement a televisors, quotes satisfetes per a ràdio i 
televisió, espectacles musicals i teatres. 

• Per a la resta d’articles (material de tractament de la informació, suport per 
al registre d’imatges i so, cinemes, lloguer de televisors i vídeos, i llibres 
no de text) s’observa un creixement positiu per al conjunt del període. 

• En tots els articles hi ha fortes oscil·lacions entre anys en la taula de 
variació. 

Al període més recent, la informació del quadre 4.15 mostra que el creixement 
real de la despesa cultural és del 14,4%, molt lleugerament superior al 14,2% 
del creixement de la despesa corrent. L’efecte es deu a la petita deflació entre 
els anys considerats en els articles culturals i de comunicació en el seu conjunt. 
Per articles, es poden destacar els següents resultats (no es considera la 
despesa en reparació d’altres béns durables pel fet d’estar imputada el 2006): 

• Hi ha un fort creixement de la despesa en reparació d’equips audiovisuals 
i de tractament de la informació, de quasi el 70% en un any. Com a 
subpartides dins de l’àmbit dels serveis culturals, també es constaten 
creixements similars a cinemes i altres espectacles (72,8%) i museus, 
jardins botànics, biblioteques i similars (68,3%). Tanmateix, el creixement 
de tot el grup de serveis culturals no arriba al 30%. 

• Un altre article amb un fort creixement és el referit a la despesa en 
aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so (43,7%), 
bàsicament per l’augment en l’adquisició de televisors i vídeos (48,8%). 

• La resta de partides mostra un creixement negatiu, en què destaquen la 
despesa en equips fotogràfics i cinematogràfics (-13,5%), així com en 
instruments òptics (-11,4%) i en equips i accessoris per al tractament de la 
informació (-9%). Finalment, la despesa en llibres no de text també decreix 
un 3,7%. 
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Quadre 4.13. Evolució de la despesa real total. 1998-2005. En euros constants a 2001 

Articles 1998 1999 2000 2001 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48.727.564,14 50.296.088,64 72.842.198,32 72.363.291,15 

Televisors 79.464.070,43 93.834.596,03 100.997.848,86 92.807.072,41 

Vídeos 36.822.054,96 36.822.054,96 36.822.054,96 36.822.054,96 

Equips fotogràfics 42.069.161,25 42.069.161,25 42.069.161,25 42.069.161,25 

Material de tractament d’informació 174.345.786,71 166.582.788,11 183.684.332,31 157.205.061,65 

Suport per al registre d’imatges i so 94.376.249,44 85.357.609,91 115.969.199,18 118.848.466,06 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. inform. 28.236.573,42 22.509.052,06 26.796.467,77 21.488.482,64 

Instruments musicals 14.707.558,85 14.707.558,85 14.707.558,85 14.707.558,85 

Reparació altres béns durables importants oci i cultura 591.599,71 591.599,71 591.599,71 591.599,71 

Cinemes 129.638.213,09 146.503.886,35 158.657.488,76 157.358.066,59 

Teatres 33.485.981,49 33.624.873,01 24.241.143,54 29.113.910,56 

Espectacles musicals 22.056.125,24 22.434.704,00 22.390.337,80 15.295.942,73 

Altres espectacles 3.892.872,51 3.892.872,51 3.892.872,51 3.892.872,51 

Museus 9.711.243,90 9.711.243,90 9.711.243,90 9.711.243,90 

Quotes radio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 44.610.467,50 72.207.719,81 106.034.475,11 120.433.418,52 

Lloguer de televisors i vídeos 6.176.990,07 6.856.360,72 6.902.875,01 4.801.464,92 

Llibres no de text 129.765.072,07 105.328.162,05 147.624.891,09 153.285.180,32 

Diaris 272.132.413,60 216.233.616,96 223.114.917,80 250.692.508,37 

Altres publicacions periòdiques 84.710.699,13 72.629.684,13 95.681.796,14 71.252.004,71 

Total despesa cultural i de comunicació 1.255.520.697,51 1.202.193.632,97 1.392.732.462,87 1.372.739.361,81 

Total despesa llars 42.623.334.079,24 45.071.634.964,41 47.831.038.247,95 49.085.792.593,89 

(Continua a la pàgina següent) 
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Quadre 4.13. Evolució de la despesa real total. 1998-2005. En euros constants a 2001 (Continuació) 

Articles 2002 2003 2004 2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 44.561.133,83 35.099.214,43 25.949.632,29 40.364.365,44 

Televisors 97.361.896,16 103.363.804,56 107.101.819,97 156.384.231,25 

Vídeos 36.822.054,96 36.822.054,96 43.579.359,38 29.826.105,50 

Equips fotogràfics 42.069.161,25 42.069.161,25 37.576.883,45 46.191.848,21 

Material de tractament d’informació 109.760.982,16 213.090.653,78 141.521.885,92 230.503.361,49 

Suport per al registre d’imatges i so 122.077.408,93 97.931.264,36 110.101.888,74 110.014.813,88 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. inform. 21.467.589,28 25.025.028,94 23.235.675,60 25.741.616,28 

Instruments musicals 14.707.558,85 14.707.558,85 14.707.558,85 14.707.558,85 

Reparació altres béns durables importants oci i cultura 591.599,71 591.599,71 591.599,71 591.599,71 

Cinemes 141.327.272,62 163.512.611,38 123.287.195,70 157.127.886,54 

Teatres 35.305.487,70 43.574.694,81 53.939.054,15 66.918.090,07 

Espectacles musicals 25.556.095,87 35.810.730,52 43.256.824,03 50.652.066,78 

Altres espectacles 3.892.872,51 3.892.872,51 3.892.872,51 3.892.872,51 

Museus 9.711.243,90 9.711.243,90 9.711.243,90 9.711.243,90 

Quotes radio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 110.364.288,54 112.738.877,06 130.655.165,70 132.389.719,08 

Lloguer de televisors i vídeos 2.758.442,74 3.982.951,21 5.363.701,64 7.441.789,58 

Llibres no de text 119.455.596,41 142.999.145,31 152.493.568,60 162.200.102,61 

Diaris 241.258.082,03 260.988.301,41 250.085.688,84 235.731.044,97 

Altres publicacions periòdiques 65.954.503,97 73.099.362,22 84.188.432,73 64.827.328,73 

Total despesa cultural i de comunicació i de comunicació 1.245.003.271,42 1.419.011.131,17 1.361.240.051,72 1.545.217.645,38 

Total despesa llars 49.147.653.095,29 51.761.984.518,95 55.689.976.866,50 59.620.823.533,10 
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Quadre 4.14. Variació anual de la despesa real total. 1998-2005. En % (a partir d’euros constants a 2001) 

Articles 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de 
so +3,22 +44,83 -0,66 -38,42   +55,55 -17,16 

Televisors +18,08 +7,63 -8,11   +362 +46,01 +96,80 

Material de tractament d’informació -4,45 +10,27 -14,42 -30,18 +94,14 -33,59 +62,87 +32,21 

Suport per al registre d’imatges i so -9,56 +35,86 +2,48 +2,72 -19,78 +12,43 -0,08 +16,57 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. inform. -20,28 +19,05 -19,81 -0,10 +16,57 -7,15 +10,78 -8,84 

Cinemes +13,01 +8,30 -0,82 -10,19 +15,70 -24,60 +27,45 +21,20 

Teatres +0,41 -27,91     +24,06 +99,84 

Espectacles musicals +1,72 -0,20 -31,69     +129,65 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions cable i satèl·lit +61,86 +46,85 +13,58 -8,36 +2,15 +15,89 +1,33 +196,77 

Lloguer de televisors i vídeos +11,00 +0,68 -30,44 -42,55 +44,39 +34,67 +38,74 +20,48 

Llibres no de text -18,83 +40,16 +3,83 -22,07 +19,71 +6,64 +6,37 +25,00 

Diaris -20,54 +3,18 +12,36 -3,76 +8,18 -4,18 -5,74 -13,38 

Altres publicacions periòdiques -14,26 +31,74 -25,53 -7,43 +10,83 +15,17 -23,00 -23,47 

Total despesa cultural i de comunicació -4,25 +15,85 -1,44 -9,31 13,98 -4,07 13,52 +23,07 

Total despesa llars +5,74 +6,12 +2,62 +0,13 +5,32 +7,59 +7,06 +39,88 
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Quadre 4.15. Evolució de la despesa real total i taxa de variació anual. 2006-2007. En milions d’euros constants a 2006 

Articles 2006 2007
Taxa de variació 

2006-2007 (%) 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 281,80 404,91 +43,69 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48,80 58,32 +19,50 

   - Televisors i vídeos 233,00 346,59 +48,75 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 128,30 111,02 -13,47 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 125,70 108,72 -13,51 

   - Instruments òptics 2,60 2,30 -11,36 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 379,10 344,99 -9,00 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 217,50 215,43 -0,95 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 72,60 123,05 +69,48 

Serveis culturals 898,10 1.150,10 +28,06 

   - Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 312,40 539,68 +72,75 

   - Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 20,60 34,67 +68,30 

   - Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 204,00 210,22 +3,05 

   - Lloguers de televisors i vídeos 28,00 21,24 -24,13 

   - Altres 333,10 344,29 +3,36 

Llibres no de text 227,80 219,44 -3,67 

Premsa 313,90 312,93 -0,31 

Total despesa cultural i de comunicació 2.521,30 2.884,07 +14,39 

 

 



 36

4.2.2. Evolució de la despesa real mitjana en béns i serveis culturals i de 
comunicació 

Les dades exposades als quadres següents, sobre la despesa real mitjana, fan 
referència tant a la despesa real per llar (quadre 4.16), per persona (4.17) com 
per unitat de consum (4.18). Així mateix, els quadres 4.19 a 4.21 recullen la 
informació en taxes de variació anual. 

Com es desprèn del quadre 4.16, la despesa cultural real per llar ha disminuït 
de 619,28 euros a 618,04 entre 1998 i 2005. Per partides, es constata un 
decreixement en la despesa real en equips per a la recepció, l’enregistrament i 
la reproducció de so, vídeos, reparació d’equips audiovisuals i fotogràfics i de 
processament de la informació, així com en diaris, altres publicacions 
periòdiques, cinemes, suport per al registre d’imatges i so i lloguer de 
televisions i vídeos. Tanmateix, la despesa cultural real per persona ha 
augmentat de 202,58 euros a 226,76 en el període considerat (quadre 4.17), i 
la de les unitats de consum ha passat de 319,33 a 344,85 en el mateix període 
(quadre 4.18). Per partides, el consum per persona i unitat de consum es 
comporta de manera similar a la detallada per a les llars. 

Respecte de les taxes de variació anuals per a cada article (s’exclouen els 
valors imputats), als quadres 4.19 a 4.21 s’observa el següent: 

• Si es compara el darrer any amb el primer, es dóna un decreixement a la 
despesa real en equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció 
de so, suport per al registre d’imatges i so, reparació d’equips 
audiovisuals, fotogràfics i processos d’informació, cinemes, lloguers de 
televisors i vídeos, llibres no de text, diaris, i altres publicacions 
periòdiques. Així, hi ha més articles amb disminucions de la despesa 
mitjana que de la despesa total. En tots aquests articles, hi ha fortes 
oscil·lacions entre anys. Aquests decreixements no es constaten en la 
despesa per persona o unitat de consum en els casos de suport per al 
registre d’imatges i so, cinemes, lloguer de televisors i vídeos i llibres no 
de text. 

• Si es compara el darrer any amb el primer, s’observa un fort creixement a 
televisors, quotes satisfetes per a ràdio i televisió, espectacles musicals i 
teatres, en totes les classificacions de despesa mitjana, tal com succeïa 
per a la despesa total. Com al cas anterior, hi ha fortes oscil·lacions entre 
anys, de manera que alguns anys la taula de variació és negativa. 

• Per a la resta d’articles es dóna un creixement positiu per al conjunt del 
període, si bé les variacions interanuals també són elevades, amb taxes 
de variació positives i negatives. 

Com es constata als quadres 4.22 i 4.23, al període 2006-2007, prenent com a 
referència l’any 2006, la despesa real per llar ha passat de 970 a 1.076 euros, 
la despesa per persona de 360 a quasi 405 euros, i la despesa per unitat de 
consum de 549 a 613 euros. 
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En taxes de variació, la despesa real per llar ha crescut un 10,9%; la despesa 
per persona, un 12,4%, i la despesa per unitat de consum, un 11,7%. Aquests 
creixements són lleugerament superiors en termes corrents, donada la petita 
reducció observada als preus (tal com s’ha comentat amb anterioritat). 

En totes les mitjanes destaquen els creixements en reparació d’equips 
audiovisuals i de tractament de la informació (entre un 63%-70% segons la 
categoria considerada), cinemes, teatres i espectacles similars (68%-69%) i 
museus, jardins botànics, biblioteques i similars (63%-75%), així com en 
aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so (40%-43%), en aquest 
cas bàsicament pel creixement de la despesa en l’adquisició de televisors i 
vídeos. També destaquen les reduccions en lloguer de televisors i vídeos 
(17%-27%), equips fotogràfics i cinematogràfics (14%-17%) i equips i 
accessoris per al tractament de la informació (11%-12%). 
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Quadre 4.16. Evolució de la despesa real mitjana, per llar. 1998-2005. En euros constants a 2001 

Articles 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 24,40 24,13 33,88 32,67 19,38 15,01 10,79 16,13 

Televisors 39,80 45,03 46,98 41,90 42,60 44,00 44,54 62,48 

Vídeos 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 18,13 11,92 

Equips fotogràfics 17,11 17,11 17,11 17,11 17,11 17,11 15,62 18,45 

Material de tractament d’informació 87,32 79,93 85,45 70,97 47,74 90,70 58,85 92,08 

Suport per al registre d’imatges i so 47,26 40,96 53,94 53,66 53,09 41,69 45,79 43,95 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - process. informació 14,15 10,80 12,46 9,70 9,34 10,65 9,66 10,28 

Instruments musicals 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Cinemes 64,92 70,30 73,80 71,04 61,46 69,60 51,27 62,77 

Teatres 16,77 16,13 11,27 13,17 15,53 18,63 22,43 26,73 

Espectacles musicals 11,04 10,76 10,41 6,91 11,07 15,24 17,74 20,23 

Altres espectacles 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

Museus 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 22,34 34,64 49,32 54,37 48,00 47,99 54,34 52,88 

Lloguer de televisors i vídeos 3,09 3,29 3,21 2,17 1,20 1,69 2,23 2,97 

Llibres no de text 64,99 50,54 68,66 69,20 51,95 60,87 63,42 64,80 

Diaris 136,28 103,75 103,79 113,18 104,93 111,09 104,01 94,17 

Altres publicacions periòdiques 42,43 34,85 44,50 32,17 28,68 31,12 35,01 25,90 

Total despesa cultural i de comunicació 619,28 569,60 642,17 615,59 539,47 602,77 566,13 618,04 
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Quadre 4.17. Evolució de la despesa real mitjana, per persona. 1998-2005. En euros constants a 2001 

Articles 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 7,92 8,08 11,58 11,38 6,93 5,38 3,89 5,92 

Televisors 12,91 15,08 16,05 14,59 15,08 15,81 16,05 22,94 

Vídeos 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 6,53 4,37 

Equips fotogràfics 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 5,63 6,77 

Material de tractament d’informació 28,33 26,76 29,20 24,71 17,07 32,60 21,21 33,80 

Suport per al registre d’imatges i so 15,34 13,72 18,44 18,68 18,98 14,98 16,50 16,13 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - process. informació 4,58 3,62 4,26 3,38 3,34 3,83 3,48 3,77 

Instruments musicals 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Cinemes 21,06 23,54 25,22 24,74 21,98 25,01 18,48 23,04 

Teatres 5,44 5,40 3,85 4,56 5,45 6,63 8,09 9,81 

Espectacles musicals 3,59 3,61 3,56 2,40 3,94 5,48 6,46 7,43 

Altres espectacles 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Museus 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 7,24 11,61 16,85 18,93 17,16 17,24 19,58 19,41 

Lloguer de televisors i vídeos 1,00 1,10 1,09 0,75 0,43 0,61 0,81 1,09 

Llibres no de text 21,08 16,92 23,46 24,10 18,57 21,88 22,86 23,78 

Diaris 44,22 34,74 35,47 39,41 37,52 39,93 37,47 34,57 

Altres publicacions periòdiques 13,76 11,67 15,21 11,20 10,25 11,18 12,62 9,51 

Total despesa cultural i de comunicació 202,58 191,96 220,36 214,94 192,81 216,68 204,05 226,76 
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Quadre 4.18. Evolució de la despesa real mitjana, per unitat de consum. 1998-2005. En euros constants a 2001 

Articles 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 12,51 12,62 17,96 17,52 10,59 8,22 5,93 9,00 

Televisors 20,41 23,56 24,90 22,47 23,10 24,09 24,49 34,87 

Vídeos 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 9,96 6,65 

Equips fotogràfics 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 8,59 10,30 

Material de tractament d’informació 44,78 41,82 45,29 38,06 26,08 49,66 32,37 51,40 

Suport per al registre d’imatges i so 24,24 21,44 28,60 28,77 29,00 22,83 25,18 24,54 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - process. informació 7,26 5,65 6,61 5,20 5,10 5,83 5,31 5,74 

Instruments musicals 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Cinemes 33,29 36,79 39,12 38,09 33,58 38,11 28,19 35,04 

Teatres 8,60 8,44 5,98 7,04 8,38 10,15 12,33 14,93 

Espectacles musicals 5,67 5,63 5,52 3,70 6,02 8,35 9,83 11,30 

Altres espectacles 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Museus 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 11,46 18,13 26,14 29,15 26,22 26,27 29,88 29,52 

Lloguer de televisors i vídeos 1,59 1,72 1,70 1,16 0,66 0,93 1,22 1,66 

Llibres no de text 33,33 26,45 36,40 37,11 28,38 33,33 34,87 36,17 

Diaris 69,89 54,29 55,01 60,69 57,32 60,83 57,19 52,56 

Altres publicacions periòdiques 21,75 18,23 23,59 17,25 15,67 17,04 19,25 14,46 

Total despesa cultural i de comunicació 319,33 299,34 341,36 330,76 294,66 330,20 311,33 344,85 
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Quadre 4.19. Taxes de variació anual de la despesa real mitjana, per llar. 1998-2005. En % (a partir d’euros constants a 2001) 

Articles 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so -1,12 +40,41 -3,58 -40,68 +49,51 -33,91 

Televisors +13,14 +4,34 -10,81 +1,23 +40,28 +56,98 

Vídeos -34,26  

Equips fotogràfics +18,11  

Material de tractament d’informació -8,46 +6,90 -16,94 -32,73 +89,99 -35,11 +56,46 +5,46 

Suport per al registre d’imatges i so -13,34 +31,71 -0,53 -1,05 -21,48 +9,83 -4,02 -7,01 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. informació -23,62 +15,33 -22,16 -3,71 +13,99 -9,27 +6,41 -27,33 

Cinemes +8,28 +4,98 -3,74 -13,48 +13,24 -26,34 +22,43 -3,32 

Teatres -3,83 -30,11 +19,16 +59,34 

Espectacles musicals -2,55 -3,27 -33,62 +83,19 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit +55,08 +42,37 10,23 -11,71 -0,03 +13,23 -2,68 +136,72 

Lloguer de televisors i vídeos +6,44 -2,58 -32,32 -44,58 +40,91 +31,45 +33,40 -3,88 

Llibres no de text -22,23 +35,87 0,78 -24,93 +17,17 +4,20 +2,17 -0,29 

Diaris -23,87 +0,04 9,05 -7,29 +5,87 -6,37 -9,46 -30,90 

Altres publicacions periòdiques -17,86 +27,70 -27,71 -10,85 +8,50 +12,51 -26,02 -38,95 

Total despesa cultural i de comunicació -8,02 +12,74 -4,14 -12,37 11,73 -6,08 +9,17 -0,20 
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Quadre 4.20. Taxes de variació anual de la despesa real mitjana, per persona. 1998-2005. En % (a partir d’euros constants a 2001) 

Articles 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so +2,01 +43,33 -1,69 -39,14 +52,20 -25,29 

Televisors +16,83 +6,44 -9,11 +1,53 +42,92 +77,69 

Vídeos  -33,05  

Equips fotogràfics  +20,25  

Material de tractament d’informació -5,51 +9,11 -15,38 -30,92 +90,98 -34,95 +59,39 +19,33 

Suport per al registre d’imatges i so -10,57 +34,40 +1,32 +1,61 -21,06 +10,08 -2,22 +5,16 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. informació -21,10 +17,74 -20,61 -1,29 +14,79 -9,16 +8,40 -17,71 

Cinemes +11,77 +7,17 -1,92 -11,16 +13,79 -26,12 +24,71 +9,42 

Teatres -0,77 -28,70 +21,30 +80,18 

Espectacles musicals +0,45 -1,25 -32,59 +107,02 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit +60,21 +45,22 +12,32 -9,36 +0,50 +13,52 -0,84 +167,96 

Lloguer de televisors i vídeos +9,89 -1,02 -31,39 -43,10 +43,59 +31,50 +35,39 +8,56 

Llibres no de text -19,73 +38,66 +2,71 -22,93 +17,79 +4,47 +4,06 +12,83 

Diaris -21,43 +2,09 +11,12 -4,80 +6,42 -6,14 -7,75 -21,81 

Altres publicacions periòdiques -15,18 +30,32 -26,36 -8,46 +9,08 +12,83 -24,65 -30,90 

Total despesa cultural i de comunicació -5,25 +14,80 -2,46 -10,30 +12,38 -5,83 +11,13 +11,94 
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Quadre 4.21. Taxes de variació anual de la despesa real mitjana, per unitat de consum. 1998-2005. En % (a partir d’euros constants a 
2001) 

Articles 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so +0,90 +42,25 -2,44 -39,55 +51,66 -28,06 

Televisors +15,44 +5,70 -9,76 +1,65 +42,41 +70,89 

Vídeos  -33,26  

Equips fotogràfics  +19,90  

Material de tractament d’informació -6,60 +8,30 -15,97 -31,47 +90,42 -34,83 +58,81 +14,78 

Suport per al registre d’imatges i so -11,56 +33,40 +0,61 +0,80 -21,29 +10,31 -2,55 +1,23 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - proc. informació -22,10 +16,97 -21,34 -1,89 +14,29 -8,96 +8,06 -20,93 

Cinemes +10,49 +6,34 -2,64 -11,84 +13,49 -26,02 +24,29 +5,25 

Teatres -1,83 -29,24 +21,01 +73,50 

Espectacles musicals -0,62 -2,00 -32,94 +99,39 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit +58,21 +44,14 +11,52 -10,06 +0,21 +13,73 -1,20 +157,55 

Lloguer de televisors i vídeos +8,25 -1,43 -31,64 -43,14 +40,82 +31,67 +35,35 +4,09 

Llibres no de text -20,64 +37,64 +1,94 -23,52 +17,44 +4,61 +3,74 +8,53 

Diaris -22,31 +1,31 +10,33 -5,55 +6,12 -5,98 -8,09 -24,79 

Altres publicacions periòdiques -16,19 +29,38 -26,87 -9,14 +8,74 +12,97 -24,92 -33,55 

Total despesa cultural i de comunicació -6,26 +14,04 -3,10 -10,91 +12,06 -5,71 +10,77 +7,99 
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Quadre 4.22. Evolució de la despesa real mitjana, per llar, persona i unitat de consum. 2006-2007. En euros constants a 2001 

Llar Persona U. consum 

Articles 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 108,00 151,30 40,00 57,11 61,00 86,17 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 18,00 22,04 7,00 8,02 10,00 13,03 

   - Televisors i vídeos 90,00 129,26 33,00 49,10 51,00 73,15 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 49,00 41,08 18,00 16,03 28,00 24,05 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 48,00 41,08 18,00 15,03 27,00 23,05 

   - Instruments òptics 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 146,00 128,26 54,00 48,10 83,00 73,15 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 84,00 80,16 31,00 30,06 47,00 46,09 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 28,00 46,09 10,00 17,03 16,00 26,05 

Serveis culturals 345,00 428,86 129,00 161,32 196,00 244,49 

   - Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 120,00 201,40 45,00 76,15 68,00 114,23 

   - Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 8,00 13,03 3,00 5,01 4,00 7,01 

   - Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 78,00 78,16 29,00 29,06 44,00 45,09 

   - Lloguers de televisors i vídeos 11,00 8,02 4,00 3,01 6,00 5,01 

   - Altres 128,00 128,26 48,00 48,10 74,00 73,15 

Llibres no de text 88,00 82,16 33,00 31,06 50,00 47,09 

Premsa 121,00 117,23 45,00 44,09 68,00 66,13 

Total despesa cultural i de comunicació 970,00 1.076,15 360,00 404,81 549,00 613,23 
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Quadre 4.23. Taxes de variació anual de la despesa real mitjana, per llar, per persona i unitat de consum. 2006-2007. En %  

Articles 
Llar (%)

2006-2007
Persona (%)

2006-2007
U. consum (%) 

2006-2007 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so +40,10 +42,79 +41,27 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so +22,47 +14,51 +30,26 

   - Televisors i vídeos +43,62 +48,78 +43,42 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics -16,16 -10,93 -14,11 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics -14,41 -16,50 -14,64 

Equips i accessoris per al tractament de la informació -12,15 -10,93 -11,87 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades -4,57 -3,03 -1,93 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació +64,61 +70,34 +62,83 

Serveis culturals +24,31 +25,06 +24,74 

   - Balls, cinemes, teatres i altres espectacles +67,84 +69,23 +67,98 

   - Museus, jardins botànics, biblioteques i similars +62,83 +67,00 +75,35 

   - Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit +0,20 +0,20 +2,48 

   - Lloguers de televisors i vídeos -27,13 -24,85 -16,50 

   - Altres +0,20 +0,20 -1,15 

Llibres no de text -6,63 -5,87 -5,81 

Premsa -3,11 -2,03 -2,75 

Total despesa cultural i de comunicació +10,94 +12,45 +11,70 
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4.3. Despesa de les llars catalanes en béns i serveis culturals i 
de comunicació 

 

A continuació es descriu la despesa en articles culturals i de comunicació 
(considerats als apartats anteriors), a partir de la seva classificació en béns o 
serveis culturals i de comunicació.  

En primer lloc s’exposa, anualment, la despesa total i mitjana en la classificació 
esmentada de béns i serveis (apartat 4.3.1), per als dos períodes considerats 
(1998 a 2005 i 2006-2007). En un segon apartat (4.3.2) s’analitza l’evolució 
temporal de la despesa en termes constants (despesa real). 

 

4.3.1. Despesa anual de les llars catalanes en béns i serveis culturals i de 
comunicació: total, mitjana i percentual 

Com es constata als quadres 4.24 a 4.31, la despesa cultural es fa 
majoritàriament en béns culturals i de comunicació. Així, el percentatge de 
despesa en aquests béns respecte del total de despesa cultural i de 
comunicació representa, cada any, més del 70%. En el temps, encara que hi ha 
lleugers increments o disminucions en comparar un any amb l’altre, s’aprecia 
una tendència a la reducció de la despesa en aquest grup, del 77,8%, el 1998, 
al 70,6%, el 2005. Els valors esmentats constitueixen, respectivament, els 
percentatges més alt i més baix durant el període analitzat. En conseqüència, 
la despesa en serveis culturals ha passat del 22,2% (1998) al 29,4% (2005). 

Si s’analitzen els béns i serveis per separat es pot concloure el següent 
respecte als béns: 

• Les partides més importants les constitueixen els diaris (entre el 21,6% i el 
27,9% segons l’any considerat), seguit de material de tractament de la 
informació (12,3%-21,1%), i els llibres no de text (11,9%-15,8%). 

• Un segon grup està constituït pels televisors (8,1%-14,3%), suport per al 
registre d’imatges i so (9,7%-13,7%), i altres publicacions periòdiques 
(5,9%-9,3%). 

• El grup de béns amb un menor pes són els equips fotogràfics (3,9%-
4,8%), equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 
(2,7%-7,2%), vídeos (2,7%-4,5%), i instruments musicals (1,4%-1,7%).  

Respecte als serveis: 

• L’àmbit amb una despesa més diferenciada és el dels cinemes (31,3%-
46,6%). 

• Un segon grup està constituït per la despesa en quotes de ràdio i televisió 
i subscripcions a cable i satèl·lit (16%-33,2%), teatres (6,8%-14,7%), 
reparació d’equips audiovisuals, fotogràfics i de processament 
d’informació (5,7%-10,1%), i espectacles musicals (4,2%-11,1%). 
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• El grup de serveis que representen un menor percentatge en la despesa 
total en serveis són: museus (2,3%-3,5%), altres espectacles (0,9%-1,4%), 
lloguer de televisors i vídeos (0,8%-2,2%), i reparació d’altres béns 
durables importants per a l’oci i la cultura (0,13%-0,21%). 

En mitjanes, la despesa per llar en béns ha passat de 435,51 a 463,74 euros, la 
despesa per persona, de 142,62 a 170,17 euros, i la despesa per unitat de 
consum, de 224,72 a 258,77 euros. En referència als serveis culturals, es 
constata un augment de la despesa mitjana per llar (que passa de 125,30 a 
193,41 euros), de la despesa mitjana per persona (de 40,83 a 70,94 euros) i de 
la despesa per unitat de consum (de 64,45 a quasi 108 euros). Per tant, es 
constata un increment de tots els béns i serveis en termes de mitjana quan es 
comparen el 1998 i el 2005. 
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Quadre 4.24. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 1998. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. cons.
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 44.125.732,98 22,10 7,17 11,33 3,88 4,99 

Televisors 71.959.483,62 36,04 11,69 18,48 6,33 8,13 

Vídeos 33.344.580,09 13,65 4,95 7,55 2,93 3,77 

Equips fotogràfics 38.096.149,66 15,50 5,64 8,59 3,35 4,31 

Material de tractament d’informació 157.880.570,61 79,07 25,65 40,55 13,89 17,84 

Suport per al registre d’imatges i so 85.463.356,44 42,80 13,89 21,95 7,52 9,66 

Instruments musicals 13.318.576,99 5,67 2,04 3,10 1,17 1,51 

Llibres no de text 117.510.058,66 58,85 19,09 30,18 10,34 13,28 

Diaris 246.432.228,46 123,41 40,04 63,29 21,67 27,85 

Altres publicacions periòdiques 76.710.620,70 38,42 12,46 19,70 6,75 8,67 

Total béns 884.841.358,21 435,51 142,62 224,72 77,83 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics- processament 
informació 25.569.911,43 12,81 4,15 6,57 2,25 10,14 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 535.729,04 0,23 0,08 0,12 0,05 0,21 

Cinemes 117.395.180,25 58,79 19,07 30,15 10,33 46,57 

Teatres 30.323.565,40 15,19 4,93 7,79 2,67 12,03 

Espectacles musicals 19.973.144,77 10,00 3,25 5,13 1,76 7,92 

Altres espectacles 3.525.229,63 1,50 0,54 0,82 0,31 1,40 

Museus 8.794.114,30 3,75 1,34 2,05 0,77 3,49 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 40.397.454,95 20,23 6,56 10,38 3,55 16,02 

Lloguer de televisors i vídeos 5.593.635,13 2,80 0,91 1,44 0,49 2,22 

Total serveis 252.107.964,90 125,30 40,83 64,45 22,17 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.136.949.323,11 560,81 183,45 289,17 100,00  
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Quadre 4.25. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 1999. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 46.456.485,23 22,29 7,46 11,66 4,18 5,69 

Televisors 86.671.262,97 41,59 13,93 21,76 7,81 10,62 

Vídeos 34.011.059,29 13,92 5,05 7,70 3,06 4,17 

Equips fotogràfics 38.857.601,48 15,81 5,75 8,76 3,50 4,76 

Material de tractament d’informació 153.865.858,07 73,83 24,72 38,63 13,86 18,85 

Suport per al registre d’imatges i so 78.841.409,97 37,83 12,67 19,80 7,10 9,66 

Instruments musicals 13.584.783,80 5,78 2,08 3,17 1,22 1,66 

Llibres no de text 97.287.410,16 46,68 15,63 24,43 8,76 11,92 

Diaris 199.726.342,64 95,83 32,09 50,15 17,99 24,46 

Altres publicacions periòdiques 67.085.134,04 32,19 10,78 16,84 6,04 8,22 

Total béns 816.387.347,65 385,75 130,16 202,90 73,52 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics- processament 
informació 20.790.711,03 9,98 3,34 5,22 1,87 7,07 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 546.436,99 0,23 0,08 0,12 0,05 0,19 

Cinemes 135.319.779,67 64,93 21,74 33,98 12,19 46,02 

Teatres 31.057.950,20 14,90 4,99 7,80 2,80 10,56 

Espectacles musicals 20.722.038,70 9,94 3,33 5,20 1,87 7,05 

Altres espectacles 3.595.690,62 1,53 0,55 0,84 0,32 1,22 

Museus 8.969.887,54 3,82 1,37 2,09 0,81 3,05 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 66.695.382,48 32,00 10,72 16,75 6,01 22,68 

Lloguer de televisors i vídeos 6.332.946,14 3,04 1,02 1,59 0,57 2,15 

Total serveis 294.030.823,37 140,37 47,14 73,59 26,48 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.110.418.171,02 526,12 177,30 276,49 100,00   
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Quadre 4.26. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2000. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 69.972.944,13 32,55 11,12 17,25 5,23 7,05 

Televisors 97.019.543,59 45,13 15,42 23,92 7,25 9,77 

Vídeos 35.371.634,22 14,48 5,25 8,00 2,64 3,56 

Equips fotogràfics 40.412.056,99 16,44 5,98 9,11 3,02 4,07 

Material de tractament d’informació 176.449.006,46 82,08 28,05 43,51 13,19 17,77 

Suport per al registre d’imatges i so 111.401.172,42 51,82 17,71 27,47 8,33 11,22 

Instruments musicals 14.128.228,10 6,02 2,16 3,29 1,06 1,42 

Llibres no de text 141.809.946,63 65,96 22,54 34,97 10,60 14,28 

Diaris 214.326.421,19 99,70 34,07 52,84 16,02 21,59 

Altres publicacions periòdiques 91.912.890,19 42,75 14,61 22,66 6,87 9,26 

Total béns 992.803.843,92 456,93 156,91 243,02 74,21 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 25.740.954,90 11,97 4,09 6,35 1,92 7,46 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 568.296,60 0,24 0,08 0,13 0,04 0,16 

Cinemes 152.407.970,28 70,89 24,23 37,58 11,39 44,17 

Teatres 23.286.284,90 10,83 3,70 5,74 1,74 6,75 

Espectacles musicals 21.508.382,39 10,00 3,42 5,30 1,61 6,23 

Altres espectacles 3.739.532,26 1,59 0,57 0,87 0,28 1,08 

Museus 9.328.718,00 3,97 1,43 2,17 0,70 2,70 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 101.857.777,14 47,38 16,19 25,11 7,61 29,52 

Lloguer de televisors i vídeos 6.630.970,76 3,08 1,05 1,63 0,50 1,92 

Total serveis 345.068.887,23 159,95 54,76 84,88 25,79 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.337.872.731,15 616,88 211,67 327,90 100,00   

 



 51 

Quadre 4.27. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2001. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total  Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 72.363.291,15 32,67 11,38 17,52 5,27 7,16 

Televisors 92.807.072,41 41,90 14,59 22,47 6,76 9,19 

Vídeos 36.822.054,96 15,07 5,47 8,33 2,68 3,65 

Equips fotogràfics 42.069.161,25 17,11 6,23 9,48 3,06 4,17 

Material de tractament d’informació 157.205.061,65 70,97 24,71 38,06 11,45 15,56 

Suport per al registre d’imatges i so 118.848.466,06 53,66 18,68 28,77 8,66 11,77 

Instruments musicals 14.707.558,85 6,26 2,25 3,43 1,07 1,46 

Llibres no de text 153.285.180,32 69,20 24,10 37,11 11,17 15,18 

Diaris 250.692.508,37 113,18 39,41 60,69 18,26 24,82 

Altres publicacions periòdiques 71.252.004,71 32,17 11,20 17,25 5,19 7,05 

Total béns 1.010.052.359,73 452,19 158,02 243,11 73,58 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 21.488.482,64 9,70 3,38 5,20 1,57 5,92 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 591.599,71 0,25 0,09 0,13 0,04 0,16 

Cinemes 157.358.066,59 71,04 24,74 38,09 11,46 43,39 

Teatres 29.113.910,56 13,17 4,56 7,04 2,12 8,03 

Espectacles musicals 15.295.942,73 6,91 2,40 3,70 1,11 4,22 

Altres espectacles 3.892.872,51 1,66 0,59 0,91 0,28 1,07 

Museus 9.711.243,90 4,14 1,48 2,26 0,71 2,68 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 120.433.418,52 54,37 18,93 29,15 8,77 33,21 

Lloguer de televisors i vídeos 4.801.464,92 2,17 0,75 1,16 0,35 1,32 

Total serveis 362.687.002,08 163,41 56,92 87,64 26,42 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.372.739.361,81 615,60 214,94 330,75 100,00   
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Quadre 4.28. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2002. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total  Llar Persona U. consum
% sobre

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 45.942.528,98 19,98 7,14 10,92 3,58 4,98 

Televisors 100.380.114,95 43,93 15,55 23,82 7,82 10,89 

Vídeos 37.963.538,66 15,54 5,64 8,59 2,96 4,12 

Equips fotogràfics 43.373.305,25 17,64 6,42 9,78 3,38 4,71 

Material de tractament d’informació 113.163.572,61 49,22 17,60 26,89 8,82 12,28 

Suport per al registre d’imatges i so 125.861.808,61 54,74 19,57 29,90 9,81 13,65 

Instruments musicals 15.163.493,17 6,46 2,32 3,53 1,18 1,65 

Llibres no de text 123.158.719,90 53,56 19,15 29,26 9,59 13,36 

Diaris 248.737.082,57 108,18 38,68 59,10 19,38 26,99 

Altres publicacions periòdiques 67.999.093,59 29,57 10,57 16,16 5,30 7,38 

Total béns 921.743.258,29 398,82 142,64 217,95 71,81 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics- processament informació 22.133.084,55 9,63 3,44 5,26 1,72 6,12 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 609.939,30 0,26 0,09 0,14 0,05 0,17 

Cinemes 145.708.418,07 63,37 22,66 34,62 11,35 40,27 

Teatres 36.399.957,82 16,01 5,62 8,64 2,84 10,06 

Espectacles musicals 26.348.334,85 11,42 4,06 6,21 2,05 7,28 

Altres espectacles 4.013.551,56 1,71 0,61 0,94 0,31 1,11 

Museus 10.012.292,46 4,26 1,53 2,33 0,78 2,77 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 113.785.581,48 49,49 17,69 27,03 8,86 31,45 

Lloguer de televisors i vídeos 2.843.954,46 1,24 0,44 0,68 0,22 0,79 

Total serveis 361.855.114,55 157,39 56,14 85,85 28,19 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.283.598.372,84 556,21 198,78 303,80 100,00   
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Quadre 4.29. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2003. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum 
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 36.657.619,55 15,68 5,62 8,59 2,47 3,47 

Televisors 107.953.157,48 45,95 16,51 25,16 7,28 10,16 

Vídeos 38.456.954,20 15,74 5,71 8,70 2,59 3,48 

Equips fotogràfics 43.937.032,01 17,87 6,50 9,91 2,96 3,95 

Material de tractament d’informació 222.551.878,81 94,73 34,05 51,87 15,02 20,95 

Suport per al registre d’imatges i so 102.279.412,50 43,54 15,65 23,84 6,90 9,63 

Instruments musicals 15.360.574,46 6,54 2,35 3,58 1,04 1,45 

Llibres no de text 149.348.307,36 63,57 22,85 34,81 10,08 14,06 

Diaris 272.576.181,99 116,02 41,70 63,53 18,39 25,66 

Altres publicacions periòdiques 76.344.973,90 32,50 11,68 17,80 5,15 7,19 

Total béns 1.065.466.092,26 452,14 162,62 247,79 71,89 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 26.136.140,22 11,12 4,00 6,09 1,76 6,27 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 617.866,74 0,26 0,09 0,14 0,04 0,15 

Cinemes 170.772.571,33 72,69 26,12 39,80 11,52 40,98 

Teatres 45.509.411,26 19,46 6,92 10,60 3,07 10,97 

Espectacles musicals 37.400.726,96 15,92 5,72 8,72 2,52 8,97 

Altres espectacles 4.065.716,05 1,73 0,62 0,95 0,27 0,98 

Museus 10.142.423,13 4,32 1,55 2,36 0,68 2,44 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 117.744.483,20 50,12 18,01 27,44 7,94 28,25 

Lloguer de televisors i vídeos 4.159.794,24 1,77 0,64 0,97 0,28 1,00 

Total serveis 416.549.133,13 177,39 63,67 97,07 28,11 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.482.015.225,39 629,53 226,29 344,86 100,00   
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Quadre 4.30. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2004. En euros corrents 

Mitjana 

Articles  Total Llar Persona U. consum
% sobre

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 27.372.710,12 11,38 4,10 6,26 1,91 2,68 

Televisors 112.975.283,78 46,98 16,93 25,83 7,87 11,07 

Vídeos 45.969.251,45 19,12 6,89 10,51 3,20 4,50 

Equips fotogràfics 39.637.599,74 16,48 5,94 9,06 2,76 3,88 

Material de tractament d’informació 149.282.946,14 62,08 22,37 34,14 10,40 14,62 

Suport per al registre d’imatges i so 116.139.876,32 48,30 17,40 26,56 8,09 11,38 

Instruments musicals 15.514.121,37 6,61 2,37 3,62 1,08 1,56 

Llibres no de text 160.856.315,90 66,90 24,11 36,78 11,20 15,76 

Diaris 263.800.388,02 109,71 39,53 60,33 18,37 25,85 

Altres publicacions periòdiques 88.805.326,38 36,93 13,31 20,31 6,18 8,70 

Total béns 1.020.353.819,22 424,49 152,95 233,40 71,06 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 24.509.920,05 10,19 3,67 5,60 1,71 5,90 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 624.043,04 0,26 0,09 0,14 0,04 0,15 

Cinemes 130.048.265,51 54,08 19,49 29,74 9,06 31,32 

Teatres 56.897.071,88 23,66 8,53 13,01 3,96 13,70 

Espectacles musicals 45.629.028,27 18,72 6,81 10,37 3,18 10,84 

Altres espectacles 4.106.357,64 1,75 0,63 0,96 0,29 1,01 

Museus 10.243.808,52 4,36 1,57 2,38 0,71 2,52 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 137.820.294,99 57,32 20,65 31,52 9,60 33,19 

Lloguer de televisors i vídeos 5.657.847,04 2,35 0,85 1,29 0,39 1,36 

Total serveis 415.536.636,94 172,69 62,29 95,01 28,94 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.435.890.456,16 597,18 215,24 328,41 100,00   
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Quadre 4.31. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2005. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 

béns o serveis 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 42.918.622,49 17,15 6,29 9,57 2,61 3,70 

Televisors 166.280.225,40 66,43 24,39 37,08 10,12 14,32 

Vídeos 31.713.501,46 12,67 4,65 7,07 1,93 2,73 

Equips fotogràfics 49.114.868,37 19,62 7,20 10,95 2,99 4,23 

Material de tractament d’informació 245.089.614,20 97,91 35,94 54,65 14,92 21,11 

Suport per al registre d’imatges i so 116.976.551,30 46,73 17,15 26,09 7,12 10,08 

Instruments musicals 15.638.253,17 6,66 2,39 3,64 0,95 1,44 

Llibres no de text 172.464.125,10 68,90 25,29 38,46 10,50 14,86 

Diaris 250.648.105,50 100,13 36,76 55,89 15,26 21,59 

Altres publicacions periòdiques 68.929.602,09 27,54 10,11 15,37 4,20 5,94 

Total béns 1.159.773.469,08 463,74 170,17 258,77 70,59 100,00 

Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 27.370.545,76 10,93 4,01 6,10 1,67 5,65 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 629.036,14 0,26 0,09 0,14 0,04 0,13 

Cinemes 167.070.939,20 66,74 24,50 37,26 10,17 34,51 

Teatres 71.152.666,81 28,42 10,43 15,87 4,33 14,69 

Espectacles musicals 53.857.329,57 21,51 7,90 12,01 3,28 11,12 

Altres espectacles 4.139.213,48 1,76 0,63 0,97 0,25 0,91 

Museus 10.325.771,41 4,40 1,58 2,40 0,63 2,27 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 140.767.340,50 56,23 20,64 31,39 8,57 29,07 

Lloguer de televisors i vídeos 7.912.706,02 3,16 1,16 1,76 0,48 1,63 

Total serveis 483.225.548,89 193,41 70,94 107,90 29,41 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.642.999.017,97 657,15 241,11 366,67 100,00   
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Com en el període anterior, el 2006 i 2007 la despesa cultural es fa 
majoritàriament en béns culturals i de comunicació, si bé en nivells inferiors. 
Així, respecte al total de despesa cultural i de comunicació, la despesa en béns 
representa el 61,4% el primer any i el 55,8% el segon (quadres 4.32 i 4.33). Si 
s’analitzen els béns i serveis per separat, es constata, respecte als béns, el 
següent: 

• De la totalitat de la despesa en béns, un 18%-25% (segons l’any) es 
destina a aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so 
(bàsicament televisors i vídeos), un 21%-24% a equips i accessoris per al 
tractament de la informació, i entorn del 20% a premsa. 

• La despesa en llibres no de text i suport per a l’enregistrament de so, 
imatge i dades és la de més pes, situant-se entorn del 14%. Finalment, la 
despesa en equips fotogràfics i cinematogràfics se situa entre el 7-8%. 

Respecte als serveis, destaca la despesa en cinemes, teatres i altres 
espectacles (32%-42%), així com les quotes de ràdio i televisió i les 
subscripcions a cable i satèl·lit (17%-21%). Així mateix, també és important la 
despesa en reparació d’equips audiovisuals i de tractament de la informació 
(entorn del 8%). 

Finalment, en termes per llar, persona i unitat de consum, com al període 
anterior, es constata un augment en totes les categories, tant en béns com en 
serveis culturals i de comunicació. 
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Quadre 4.32. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2006 

Mitjana (en euros) 

Articles 

Total 
(milions 
d’euros) Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
béns o 
serveis 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 281,80 108,00 40,00 61,00 11,18 18,20 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48,80 18,00 7,00 10,00 1,94 3,15 

   - Televisors i vídeos 233,00 90,00 33,00 51,00 9,24 15,05 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 128,30 49,00 18,00 28,00 5,09 8,29 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 125,70 48,00 18,00 27,00 4,99 8,12 

   - Instruments òptics 2,60 1,00 0,00 1,00 0,10 0,17 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 379,10 146,00 54,00 83,00 15,04 24,48 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 217,50 84,00 31,00 47,00 8,63 14,05 

Llibres no de text 227,80 88,00 33,00 50,00 9,04 14,71 

Premsa 313,90 121,00 45,00 68,00 12,45 20,27 

Total béns 1.548,40 596,00 221,00 337,00 61,41 100,00 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 72,60 28,00 10,00 16,00 2,88 7,46 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,09 0,23 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 312,40 120,00 45,00 68,00 12,39 32,11 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 20,60 8,00 3,00 4,00 0,82 2,12 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 204,00 78,00 29,00 44,00 8,09 20,97 

Lloguers de televisors i vídeos 28,00 11,00 4,00 6,00 1,11 2,88 

Altres serveis culturals 333,10 128,00 48,00 74,00 13,21 34,24 

Total serveis 972,90 374,00 139,00 212,00 38,59 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 2.521,30 970,00 360,00 549,00 100,00   
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Quadre 4.33. Despesa total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 2007 

Mitjana (euros) 

Articles  

Total 
(milions 
d’euros) Llar Persona

U. 
consum

% sobre 
desp. 

cultural

% s/ despesa 
béns o 
serveis 

Aparells receptors, d'enregistrament i reproducció de so 404,10 151,00 57,00 86,00 14,04 25,17 

   - Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 58,20 22,00 8,00 13,00 2,02 3,63 

   - Televisors i vídeos 345,90 129,00 49,00 73,00 12,02 21,54 

Equip fotogràfic i cinematogràfic; instruments òptics 110,80 41,00 16,00 24,00 3,85 6,90 

   - Equips fotogràfics i cinematogràfics 108,50 41,00 15,00 23,00 3,77 6,76 

   - Instruments òptics 2,30 0,00 1,00 1,00 0,08 0,14 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 344,30 128,00 48,00 73,00 11,96 21,45 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 215,00 80,00 30,00 46,00 7,47 13,39 

Llibres no de text 219,00 82,00 31,00 47,00 7,61 13,64 

Premsa 312,30 117,00 44,00 66,00 10,85 19,45 

Total béns 1.605,50 599,00 226,00 342,00 55,78 100,00 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 122,80 46,00 17,00 26,00 4,27 9,65 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,08 0,17 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 538,60 201,00 76,00 114,00 18,71 42,32 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 34,60 13,00 5,00 7,00 1,20 2,72 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 209,80 78,00 29,00 45,00 7,29 16,48 

Lloguers de televisors i vídeos 21,20 8,00 3,00 5,00 0,74 1,67 

Altres serveis culturals 343,60 128,00 48,00 73,00 11,94 27,00 

Total serveis 1.272,80 475,00 178,00 270,00 44,22 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 2.878,30 1.074,00 404,00 612,00 100,00   
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4.3.2. Despesa anual real de les llars catalanes en béns i serveis culturals 
i de comunicació: total, mitjana i percentual 

Els quadres 4.34 i 4.35 mostren l’evolució, en termes absoluts i en taxes de 
variació, tant de la despesa real total, com de les mitjanes per llar, persona i 
unitat de consum, per al període 1998-2005, a preus de 2001. 

Com es constata al quadre 4.34, la despesa total en béns culturals i de 
comunicació ha passat de 977 milions d’euros a 1.091, mentre que el consum 
de serveis ha ascendit de 278 milions a 454. Del quadre 4.35 es pot observar 
com el creixement entre el primer i el darrer any considerat ha estat de l’11,6%, 
al primer cas, i del 63,2% al segon. En ambdós casos, però, hi ha anys amb 
taxes de variació positives i d’altres amb taxes negatives. 

La mitjana de despesa per llar en béns ha baixat de 481 euros a 436 
(decreixement del 9,3%), mentre que en serveis s’ha donat un augment de 138 
euros a 182 (creixement del 31,5%). 

La mitjana de despesa per persona en béns ha passat de 157 euros a 160 
(1,6% de creixement), mentre que en serveis les xifres han estat de 45 euros el 
1998 i 67 euros el 2005 (amb un creixement del 47,9%). 

La mitjana de despesa per unitat de consum en béns ha disminuït de 248 a 243 
euros (-1,9% de creixement), mentre que la despesa en serveis ha pujat de 71 
a 101 euros (amb un creixement del 42,6%).  

Com succeeix per a la despesa total, malgrat el resultat en comparar el darrer i 
primer any, les variacions interanuals són prou diferents. 

Per als anys 2006-2007, es constata un fort creixement de la despesa total en 
serveis culturals (31,1%), molt superior al del consum de béns (3,9%). Aquesta 
tendència es repeteix pràcticament d’igual manera per a totes les despeses 
mitjanes (llar, persona i unitat de consum), amb creixements del consum de 
serveis entorn del 28% i menys del 3% respecte als béns (quadre 4.36). 
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Quadre 4.34. Evolució de la despesa real total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació. 1998-2005. En euros constants a 
2001 

Despesa total 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total béns 977.120.630,56 883.861.320,89 1.033.513.958,76 1.010.052.359,73 894.028.378,55 1.020.170.521,12 967.306.718,76 1.090.750.760,93 

Total serveis 278.400.067,25 318.332.312,07 359.218.504,11 362.687.002,08 350.974.892,87 398.840.610,04 393.933.332,96 454.466.884,44 

 

Mitjana per Llar 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total béns 480,93 417,63 475,67 452,19 386,83 432,92 402,42 436,14 

Total serveis 138,37 151,97 166,51 163,41 152,66 169,85 163,71 181,90 

 

Mitjana per Persona 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total béns 157,49 140,92 163,34 158,02 138,35 155,71 145,00 160,04 

Total serveis 45,09 51,04 57,01 56,92 54,45 60,96 59,05 66,72 

 

Mitjana per Unitat de consum 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total béns 248,16 219,67 252,99 243,11 211,40 237,26 221,27 243,37 

Total serveis 71,17 79,67 88,36 87,64 83,27 92,94 90,07 101,48 
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Quadre 4.35. Taxes de variació anual de la despesa real total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació: 1998-2005 

Despesa 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Total béns -9,54 +16,93 -2,27 -11,49 +14,11 -5,18 +12,76 +11,63 

Total serveis +14,34 +12,84 +0,97 -3,23 +13,64 -1,23 +15,37 +63,24 

 

Llar 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Total béns -13,16 +13,90 -4,94 -14,45 +11,91 -7,04 +8,38 -9,31 

Total serveis +9,83 +9,57 -1,86 -6,58 +11,26 -3,61 +11,11 +31,46 

 

Persona 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Total béns -10,52 +15,91 -3,26 -12,45 +12,54 -6,88 +10,38 1,62 

Total serveis +13,19 +11,70 -0,15 -4,34 +11,96 -3,14 +12,98 +47,97 

 

Unitat de consum 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Total béns -11,48 +15,17 -3,90 -13,04 +12,23 -6,74 +9,99 -1,93 

Total serveis +11,94 +10,91 -0,82 -4,99 +11,62 -3,09 +12,67 +42,58 
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Quadre 4.36. Evolució de la despesa real total i mitjana en béns i serveis culturals i de comunicació i taxes de variació anual: 2006-
2007 

Total (milions d’euros 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 (%)

Total béns 1.548,40 1.608,72 +3,90

Total serveis 972,90 1.275,35 +31,09

  

Mitjana llar (euros) 2006 2007 2006-2007

Total béns 596,00 600,20 +0,70

Total serveis 374,00 475,95 +27,26

  

Mitjana persona (euros) 2006 2007 2006-2007

Total béns 221,00 226,45 +2,47

Total serveis 139,00 178,36 +28,31

  

Mitjana unitat de consum (euros) 2006 2007 2006-2007

Total béns 337,00 342,69 +1,69

Total serveis 212,00 270,54 +27,61
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4.4. Despesa de les llars catalanes en béns i serveis de 
contingut cultural i de comunicació i en béns i serveis 
connexos 

 

En aquest apartat s’exposa la despesa en articles culturals i de comunicació 
classificats com a béns o serveis de contingut cultural i de comunicació i béns i 
serveis connexos. 

En primer lloc es procedeix a una descripció anual de la despesa total i mitjana 
en la classificació esmentada (apartat 4.4.1), per als dos períodes considerats. 
En un segon apartat (4.4.2) s’avalua l’evolució temporal de la despesa real (a 
preus constants). 

 

4.4.1. Despesa anual de les llars catalanes en béns i serveis de contingut 
cultural i de comunicació i béns i serveis connexos: total, mitjana i 
percentual 

En separar els articles en funció de si tenen un contingut fonamentalment 
cultural i de comunicació o si són béns i serveis connexos, que permeten 
l’accés a determinats continguts culturals, els quadres 4.37 a 4.44 posen de 
relleu com la despesa en articles connexos ha passat de quasi 476 milions 
d’euros el 1998 a més de 703 el 2005, mentre que la despesa en béns de 
contingut cultural ha estat de 661 milions el primer any considerat i 939 el 
darrer. 

Els béns i serveis connexos representen poc més del 40% del total de la 
despesa (la mitjana del període 1998-2005 és 41,17%, amb un mínim del 
37,5% i un màxim del 43,2%). Prenent com a referència el darrer any, dins 
d’aquest grup predomina la despesa en material de tractament de la informació 
(34,8%), televisors (23,6%) i suport per al registre d’imatges i so (16,6%). Molt 
per sota queden la resta d’articles, destacant només l’adquisició d’equips 
fotogràfics (7%), equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de 
so (6,1%), i vídeos (4,5%).  

Per al conjunt del període, si es tenen en compte els articles més rellevants, 
destaquen la despesa en material de tractament de la informació, que oscil·la 
entre un 22%-37%, en televisors (15%-24%) i en suport per al registre 
d’imatges i so (16%-25%). Pel que fa a la resta d’articles, només la despesa en 
equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so supera, dos 
anys, el 10% de la despesa total en béns connexos al període considerat. 

En referència als béns i serveis de contingut cultural, destaca la despesa en 
diaris (26,7%), llibres no de text (18,4%), cinemes (17,8%) i quotes per a ràdio i 
televisió i subscripcions a cable i satèl·lit (15%). Val a dir que el percentatge 
sobre la despesa en béns de contingut cultural que representa la despesa en 
diaris és la menor del període analitzat, de manera que a l’inici del període era 
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del 37,3%. En canvi, la despesa en quotes per a ràdio i televisió i subscripcions 
a cable i satèl·lit ha augmentat en percentatge durant el període. Molt més 
constant ha estat la despesa en llibres no de text i cinemes. De la resta 
d’articles, només les altres publicacions periòdiques superen el 10% als tres 
primers anys del període. 

En mitjanes, la despesa per llar en articles connexos ha passat de quasi 231 a 
281,52 euros, la despesa per persona ha ascendit de 76,17 a 103,27 euros i la 
despesa per unitat de consum, de 119,68 a 157,05 euros. Respecte als béns i 
serveis de contingut cultural, les variacions han estat les següents: la despesa 
mitjana per llar ha augmentat de 330,14 a quasi 376 euros, la despesa mitjana 
per persona de 107,28 a 137,84 euros, i la despesa per unitat de consum de 
169,49 a quasi 210 euros.  
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Quadre 4.37. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 1998. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. cons.

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 44.125.732,98 22,10 7,17 11,33 3,88 9,27 

Televisors 71.959.483,62 36,04 11,69 18,48 6,33 15,12 

Vídeos 33.344.580,09 13,65 4,95 7,55 2,93 7,01 

Equips fotogràfics 38.096.149,66 15,50 5,64 8,59 3,35 8,01 

Material de tractament d’informació 157.880.570,61 79,07 25,65 40,55 13,89 33,18 

Suport per al registre d’imatges i so 85.463.356,44 42,80 13,89 21,95 7,52 17,96 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 25.569.911,43 12,81 4,15 6,57 2,25 5,37 

Instruments musicals 13.318.576,99 5,67 2,04 3,10 1,17 2,80 

Reparació d’altres béns durables importants oci i cultura 535.729,04 0,23 0,08 0,12 0,05 0,11 

Lloguer de televisors i vídeos 5.593.635,13 2,80 0,91 1,44 0,49 1,18 

Total béns i serveis connexos 475.887.725,99 230,67 76,17 119,68 41,86 100,00 

Cinemes 117.395.180,25 58,79 19,07 30,15 10,33 17,76 

Teatres 30.323.565,40 15,19 4,93 7,79 2,67 4,59 

Espectacles musicals 19.973.144,77 10,00 3,25 5,13 1,76 3,02 

Altres espectacles 3.525.229,63 1,50 0,54 0,82 0,31 0,53 

Museus 8.794.114,30 3,75 1,34 2,05 0,77 1,33 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 40.397.454,95 20,23 6,56 10,38 3,55 6,11 

Llibres no de text 117.510.058,66 58,85 19,09 30,18 10,34 17,78 

Diaris 246.432.228,46 123,41 40,04 63,29 21,67 37,28 

Altres publicacions periòdiques 76.710.620,70 38,42 12,46 19,70 6,75 11,60 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 661.061.597,12 330,14 107,28 169,49 58,14 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.136.949.323,11 560,79 183,45 289,17 100,00  
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Quadre 4.38. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 1999. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 46.456.485,23 22,29 7,46 11,66 4,18 9,68 

Televisors 86.671.262,97 41,59 13,93 21,76 7,81 18,06 

Vídeos 34.011.059,29 13,92 5,05 7,70 3,06 7,09 

Equips fotogràfics 38.857.601,48 15,81 5,75 8,76 3,50 8,10 

Material de tractament d’informació 153.865.858,07 73,83 24,72 38,63 13,86 32,06 

Suport per al registre d’imatges i so 78.841.409,97 37,83 12,67 19,80 7,10 16,43 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 20.790.711,03 9,98 3,34 5,22 1,87 4,33 

Instruments musicals 13.584.783,80 5,78 2,08 3,17 1,22 2,83 

Reparació d’altres béns durables importants oci i cultura 546.436,99 0,23 0,08 0,12 0,05 0,11 

Lloguer de televisors i vídeos 6.332.946,14 3,04 1,02 1,59 0,57 1,32 

Total béns i serveis connexos 479.958.554,97 224,30 76,10 118,41 43,22 100,00 

Cinemes 135.319.779,67 64,93 21,74 33,98 12,19 21,46 

Teatres 31.057.950,20 14,90 4,99 7,80 2,80 4,93 

Espectacles musicals 20.722.038,70 9,94 3,33 5,20 1,87 3,29 

Altres espectacles 3.595.690,62 1,53 0,55 0,84 0,32 0,57 

Museus 8.969.887,54 3,82 1,37 2,09 0,81 1,42 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 66.695.382,48 32,00 10,72 16,75 6,01 10,58 

Llibres no de text 97.287.410,16 46,68 15,63 24,43 8,76 15,43 

Diaris 199.726.342,64 95,83 32,09 50,15 17,99 31,68 

Altres publicacions periòdiques 67.085.134,04 32,19 10,78 16,84 6,04 10,64 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 630.459.616,05 301,82 101,20 158,08 56,78 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.110.418.171,02 526,12 177,30 276,49 100,00   
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Quadre 4.39. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2000. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 69.972.944,13 32,55 11,12 17,25 5,23 12,11 

Televisors 97.019.543,59 45,13 15,42 23,92 7,25 16,79 

Vídeos 35.371.634,22 14,48 5,25 8,00 2,64 6,12 

Equips fotogràfics 40.412.056,99 16,44 5,98 9,11 3,02 7,00 

Material de tractament d’informació 176.449.006,46 82,08 28,05 43,51 13,19 30,54 

Suport per al registre d’imatges i so 111.401.172,42 51,82 17,71 27,47 8,33 19,28 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 25.740.954,90 11,97 4,09 6,35 1,92 4,46 

Instruments musicals 14.128.228,10 6,02 2,16 3,29 1,06 2,45 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 568.296,60 0,24 0,08 0,13 0,04 0,10 

Lloguer de televisors i vídeos 6.630.970,76 3,08 1,05 1,63 0,50 1,15 

Total béns i serveis connexos 577.694.808,17 263,81 90,91 140,66 43,18 100,00 

Cinemes 152.407.970,28 70,89 24,23 37,58 11,39 20,05 

Teatres 23.286.284,90 10,83 3,70 5,74 1,74 3,06 

Espectacles musicals 21.508.382,39 10,00 3,42 5,30 1,61 2,83 

Altres espectacles 3.739.532,26 1,59 0,57 0,87 0,28 0,49 

Museus 9.328.718,00 3,97 1,43 2,17 0,70 1,23 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 101.857.777,14 47,38 16,19 25,11 7,61 13,40 

Llibres no de text 141.809.946,63 65,96 22,54 34,97 10,60 18,65 

Diaris 214.326.421,19 99,70 34,07 52,84 16,02 28,19 

Altres publicacions periòdiques 91.912.890,19 42,75 14,61 22,66 6,87 12,09 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 760.177.922,98 353,07 120,76 187,24 56,82 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.337.872.731,15 616,88 211,67 327,90 100,00  
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Quadre 4.40. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2001. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 72.363.291,15 32,67 11,38 17,52 5,27 12,88 

Televisors 92.807.072,41 41,90 14,59 22,47 6,76 16,52 

Vídeos 36.822.054,96 15,07 5,47 8,33 2,68 6,56 

Equips fotogràfics 42.069.161,25 17,11 6,23 9,48 3,06 7,49 

Material de tractament d’informació 157.205.061,65 70,97 24,71 38,06 11,45 27,99 

Suport per al registre d’imatges i so 118.848.466,06 53,66 18,68 28,77 8,66 21,16 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 21.488.482,64 9,70 3,38 5,20 1,57 3,83 

Instruments musicals 14.707.558,85 6,26 2,25 3,43 1,07 2,62 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 591.599,71 0,25 0,09 0,13 0,04 0,11 

Lloguer de televisors i vídeos 4.801.464,92 2,17 0,75 1,16 0,35 0,85 

Total béns i serveis connexos 561.704.213,60 249,76 87,53 134,55 40,92 100,00 

Cinemes 157.358.066,59 71,04 24,74 38,09 11,46 19,40 

Teatres 29.113.910,56 13,17 4,56 7,04 2,12 3,59 

Espectacles musicals 15.295.942,73 6,91 2,40 3,70 1,11 1,89 

Altres espectacles 3.892.872,51 1,66 0,59 0,91 0,28 0,48 

Museus 9.711.243,90 4,14 1,48 2,26 0,71 1,20 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 120.433.418,52 54,37 18,93 29,15 8,77 14,85 

Llibres no de text 153.285.180,32 69,20 24,10 37,11 11,17 18,90 

Diaris 250.692.508,37 113,18 39,41 60,69 18,26 30,91 

Altres publicacions periòdiques 71.252.004,71 32,17 11,20 17,25 5,19 8,79 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 811.035.148,21 365,84 127,41 196,20 59,08 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.372.739.361,81 615,60 214,94 330,75 100,00   
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Quadre 4.41. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2002. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 45.942.528,98 19,98 7,14 10,92 3,58 9,05 

Televisors 100.380.114,95 43,93 15,55 23,82 7,82 19,78 

Vídeos 37.963.538,66 15,54 5,64 8,59 2,96 7,48 

Equips fotogràfics 43.373.305,25 17,64 6,42 9,78 3,38 8,55 

Material de tractament d’informació 113.163.572,61 49,22 17,60 26,89 8,82 22,30 

Suport per al registre d’imatges i so 125.861.808,61 54,74 19,57 29,90 9,81 24,80 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 22.133.084,55 9,63 3,44 5,26 1,72 4,36 

Instruments musicals 15.163.493,17 6,46 2,32 3,53 1,18 2,99 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 609.939,30 0,26 0,09 0,14 0,05 0,12 

Lloguer de televisors i vídeos 2.843.954,46 1,24 0,44 0,68 0,22 0,56 

Total béns i serveis connexos 507.435.340,54 218,64 78,21 119,51 39,53 100,00 

Cinemes 145.708.418,07 63,37 22,66 34,62 11,35 18,77 

Teatres 36.399.957,82 16,01 5,62 8,64 2,84 4,69 

Espectacles musicals 26.348.334,85 11,42 4,06 6,21 2,05 3,39 

Altres espectacles 4.013.551,56 1,71 0,61 0,94 0,31 0,52 

Museus 10.012.292,46 4,26 1,53 2,33 0,78 1,29 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 113.785.581,48 49,49 17,69 27,03 8,86 14,66 

Llibres no de text 123.158.719,90 53,56 19,15 29,26 9,59 15,87 

Diaris 248.737.082,57 108,18 38,68 59,10 19,38 32,05 

Altres publicacions periòdiques 67.999.093,59 29,57 10,57 16,16 5,30 8,76 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 776.163.032,30 337,57 120,57 184,29 60,47 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.283.598.372,84 556,21 198,78 303,80 100,00   
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Quadre 4.42. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2003. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 36.657.619,55 15,68 5,62 8,59 2,47 6,13 

Televisors 107.953.157,48 45,95 16,51 25,16 7,28 18,05 

Vídeos 38.456.954,20 15,74 5,71 8,70 2,59 6,43 

Equips fotogràfics 43.937.032,01 17,87 6,50 9,91 2,96 7,35 

Material de tractament d’informació 222.551.878,81 94,73 34,05 51,87 15,02 37,21 

Suport per al registre d’imatges i so 102.279.412,50 43,54 15,65 23,84 6,90 17,10 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 26.136.140,22 11,12 4,00 6,09 1,76 4,37 

Instruments musicals 15.360.574,46 6,54 2,35 3,58 1,04 2,57 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 617.866,74 0,26 0,09 0,14 0,04 0,10 

Lloguer de televisors i vídeos 4.159.794,24 1,77 0,64 0,97 0,28 0,70 

Total béns i serveis connexos 598.110.430,21 253,20 91,12 138,85 40,36 100,00 

Cinemes 170.772.571,33 72,69 26,12 39,80 11,52 19,32 

Teatres 45.509.411,26 19,46 6,92 10,60 3,07 5,15 

Espectacles musicals 37.400.726,96 15,92 5,72 8,72 2,52 4,23 

Altres espectacles 4.065.716,05 1,73 0,62 0,95 0,27 0,46 

Museus 10.142.423,13 4,32 1,55 2,36 0,68 1,15 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 117.744.483,20 50,12 18,01 27,44 7,94 13,32 

Llibres no de text 149.348.307,36 63,57 22,85 34,81 10,08 16,90 

Diaris 272.576.181,99 116,02 41,70 63,53 18,39 30,84 

Altres publicacions periòdiques 76.344.973,90 32,50 11,68 17,80 5,15 8,64 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 883.904.795,18 376,33 135,17 206,01 59,64 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.482.015.225,39 629,53 226,29 344,86 100,00   

 



 71 

Quadre 4.43. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2004. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 27.372.710,12 11,38 4,10 6,26 1,91 5,09 

Televisors 112.975.283,78 46,98 16,93 25,83 7,87 21,01 

Vídeos 45.969.251,45 19,12 6,89 10,51 3,20 8,55 

Equips fotogràfics 39.637.599,74 16,48 5,94 9,06 2,76 7,37 

Material de tractament d’informació 149.282.946,14 62,08 22,37 34,14 10,40 27,76 

Suport per al registre d’imatges i so 116.139.876,32 48,30 17,40 26,56 8,09 21,60 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 24.509.920,05 10,19 3,67 5,60 1,71 4,56 

Instruments musicals 15.514.121,37 6,61 2,37 3,62 1,08 2,89 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 624.043,04 0,26 0,09 0,14 0,04 0,12 

Lloguer de televisors i vídeos 5.657.847,04 2,35 0,85 1,29 0,39 1,05 

Total béns i serveis connexos 537.683.599,05 223,75 80,61 123,01 37,45 100,00 

Cinemes 130.048.265,51 54,08 19,49 29,74 9,06 14,48 

Teatres 56.897.071,88 23,66 8,53 13,01 3,96 6,33 

Espectacles musicals 45.629.028,27 18,72 6,81 10,37 3,18 5,08 

Altres espectacles 4.106.357,64 1,75 0,63 0,96 0,29 0,46 

Museus 10.243.808,52 4,36 1,57 2,38 0,71 1,14 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 137.820.294,99 57,32 20,65 31,52 9,60 15,34 

Llibres no de text 160.856.315,90 66,90 24,11 36,78 11,20 17,91 

Diaris 263.800.388,02 109,71 39,53 60,33 18,37 29,37 

Altres publicacions periòdiques 88.805.326,38 36,93 13,31 20,31 6,18 9,89 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 898.206.857,11 373,43 134,63 205,40 62,55 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.435.890.456,16 597,18 215,24 328,41 100,00  
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Quadre 4.44. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 2005. En euros corrents 

Mitjana 

Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 42.918.622,49 17,15 6,29 9,57 2,61 6,10 

Televisors 166.280.225,40 66,43 24,39 37,08 10,12 23,63 

Vídeos 31.713.501,46 12,67 4,65 7,07 1,93 4,51 

Equips fotogràfics 49.114.868,37 19,62 7,20 10,95 2,99 6,98 

Material de tractament d’informació 245.089.614,20 97,91 35,94 54,65 14,92 34,83 

Suport per al registre d’imatges i so 116.976.551,30 46,73 17,15 26,09 7,12 16,62 

Reparació equips audiovisuals fotogràf.-processament informació 27.370.545,76 10,93 4,01 6,10 1,67 3,89 

Instruments musicals 15.638.253,17 6,66 2,39 3,64 0,95 2,22 

Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 629.036,14 0,26 0,09 0,14 0,04 0,09 

Lloguer de televisors i vídeos 7.912.706,02 3,16 1,16 1,76 0,48 1,12 

Total béns i serveis connexos 703.643.924,31 281,52 103,27 157,05 42,83 100,00 

Cinemes 167.070.939,20 66,74 24,50 37,26 10,17 17,79 

Teatres 71.152.666,81 28,42 10,43 15,87 4,33 7,57 

Espectacles musicals 53.857.329,57 21,51 7,90 12,01 3,28 5,73 

Altres espectacles 4.139.213,48 1,76 0,63 0,97 0,25 0,44 

Museus 10.325.771,41 4,40 1,58 2,40 0,63 1,10 

Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 140.767.340,50 56,23 20,64 31,39 8,57 14,99 

Llibres no de text 172.464.125,10 68,90 25,29 38,46 10,50 18,36 

Diaris 250.648.105,50 100,13 36,76 55,89 15,26 26,68 

Altres publicacions periòdiques 68.929.602,09 27,54 10,11 15,37 4,20 7,34 

Total béns i serveis de contingut cultural i de comunicació 939.355.093,66 375,63 137,84 209,62 57,17 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 1.642.999.017,97 657,15 241,11 366,67 100,00  
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Al període més recent (2006-2007), com s’exposa als quadres 4.45 i 4.46, els 
béns i serveis connexos representen un 54%-57% del total de la despesa. En 
aquest grup destaca la despesa en equips i accessoris per al tractament de la 
informació (que representa el 26% de la despesa en béns i serveis connexos el 
2006 i el 22% el 2007), en televisors i vídeos (16% i 22% respectivament), en 
serveis culturals diversos (entorn del 22%), així com en suport per a 
l’enregistrament de so, imatge i dades (entorn del 14%). De la resta d’articles, 
superen el 5% els dos anys considerats la despesa en equips fotogràfics i 
cinematogràfics i en reparació d’equips audiovisuals i de tractament de la 
informació. 

Respecte als béns de contingut cultural i de comunicació, el 2007, destaquen 
les despeses en cinemes, teatres i espectacles similars (41%), premsa (24%), 
llibres no de text (17%) i quotes satisfetes per a ràdio i televisió i subscripcions 
a cable i satèl·lit (16%). Quasi resulta insignificant la despesa en museus i 
similars (2,6%). Comparat amb 2006, destaca el fort augment de la despesa en 
cinemes i similars, que és compensat per una caiguda d’entre tres i sis punts 
en la resta d’articles d’alt nivell de despesa.  

En mitjanes, la despesa per llar en articles connexos està entre 555 i 583 
euros, la despesa per persona entre 205 i 219 euros, i la despesa per unitat de 
consum entre 315 i 333 euros. Respecte als béns i serveis de contingut 
cultural, les variacions han estat les següents: la despesa mitjana per llar puja 
de 415 a 491 euros, la despesa mitjana per persona de 155 a 185 euros, i la 
despesa per unitat de consum de 234 a 279 euros.  
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Quadre 4.45. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos.2006 

Mitjana (en euros) 

Articles 

Total (en 
milions 

d’euros) Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48,80 18,00 7,00 10,00 1,94 3,24 

Televisors i vídeos 233,00 90,00 33,00 51,00 9,24 16,22 

Equips fotogràfics i cinematogràfics 125,70 48,00 18,00 27,00 4,99 8,65 

Instruments òptics 2,60 1,00 0,00 1,00 0,10 0,18 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 379,10 146,00 54,00 83,00 15,04 26,31 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 217,50 84,00 31,00 47,00 8,63 15,14 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 72,60 28,00 10,00 16,00 2,88 5,05 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,09 0,18 

Lloguers de televisors i vídeos 28,00 11,00 4,00 6,00 1,11 1,98 

Serveis culturals diversos 333,10 128,00 48,00 74,00 13,21 23,06 

Total béns i serveis connexos 1.442,60 555,00 205,00 315,00 57,22 100,00 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 312,40 120,00 45,00 68,00 12,39 28,92 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 20,60 8,00 3,00 4,00 0,82 1,93 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 204,00 78,00 29,00 44,00 8,09 18,80 

Llibres no de text 227,80 88,00 33,00 50,00 9,04 21,20 

Premsa 313,90 121,00 45,00 68,00 12,45 29,16 

Total béns i serveis de contingut cultural i comunicació 1.078,70 415,00 155,00 234,00 42,78 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 2.521,30 970,00 360,00 549,00 100,00  
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Quadre 4.46. Despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos: 2007 

Mitjana (en euros) 

Articles 

Total (en 
milions 

d’euros) Llar Persona U. consum

% sobre 
despesa 
cultural

% s/ despesa 
connexos/ 

culturals 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 58,20 22,00 8,00 13,00 2,02 3,72 

Televisors i vídeos 345,90 129,00 49,00 73,00 12,02 22,12 

Equips fotogràfics i cinematogràfics 108,50 41,00 15,00 23,00 3,77 6,94 

Instruments òptics 2,30 0,00 1,00 1,00 0,08 0,15 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 344,30 128,00 48,00 73,00 11,96 22,01 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 215,00 80,00 30,00 46,00 7,47 13,75 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 122,80 46,00 17,00 26,00 4,27 7,85 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,08 0,14 

Lloguers de televisors i vídeos 21,20 8,00 3,00 5,00 0,74 1,36 

Serveis culturals diversos 343,60 128,00 48,00 73,00 11,94 21,97 

Total béns i serveis connexos 1.564,00 583,00 219,00 333,00 54,34 100,00 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 538,60 201,00 76,00 114,00 18,71 40,98 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 34,60 13,00 5,00 7,00 1,20 2,63 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i 
satèl·lit 209,80 78,00 29,00 45,00 7,29 15,96 

Llibres no de text 219,00 82,00 31,00 47,00 7,61 16,66 

Premsa 312,30 117,00 44,00 66,00 10,85 23,76 

Total béns i serveis de contingut cultural i comunicació 1.314,30 491,00 185,00 279,00 45,66 100,00 

Total despesa cultural i de comunicació 2.878,30 1.074,00 404,00 612,00 100,00  
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4.4.2. Despesa anual real de les llars catalanes en béns i serveis de 
contingut cultural i de comunicació i béns i serveis connexos 

En els quadres 4.47 i 4.48 es descriu l’evolució, en termes absoluts i en taxes 
de variació, respectivament, de la despesa real total i de les mitjanes de la llar, 
persona i unitat de consum, per al primer període analitzat. 

La despesa total en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació ha 
passat, en termes reals, a preus de 2001, de 525,5 a 661,8 milions d’euros; el 
consum d’articles connexos ha ascendit de 730 a 883,5 milions d’euros. Com 
es constata en el quadre 4.48, el creixement entre el primer i el darrer any 
considerat ha estat del 25,9% en el primer cas i del 21% en el segon. Val a dir 
que, per a cada any, només es donen taxes negatives en dues ocasions en el 
cas dels articles connexos, i en quatre en el cas dels béns i serveis de 
contingut cultural i de comunicació. 

La mitjana de despesa per llar en béns i serveis de contingut cultural i de 
comunicació ha augmentat, molt lleugerament, i ha passat de 254,73 euros a 
264,77 (creixement del 3,9%), mentre que en articles connexos s’ha reduït de 
364,57 a 353,27 (decreixement del 3,1%). 

La mitjana de despesa per persona en béns de contingut cultural i de 
comunicació ha passat de 84,11 euros a 97,12 (15,5% de creixement); els 
articles connexos també han augmentat, de 118,47 a 129,64 euros (9,43%). 

La mitjana de despesa per unitat de consum en béns de contingut cultural i de 
comunicació ha pujat de 132,16 a 147,70 euros (11,8% de creixement), mentre 
que la despesa en béns i serveis connexos ha augmentat de 187,17 a 197,14 
(amb un creixement del 5,3%).  

Com succeeix en altres casos, hi ha variacions importants en les taxes de 
variació anuals. 

Per als anys 2006-2007 es constata un creixement real de la despesa en 
articles connexos del 8,63%, inferior al 22,1% dels articles amb contingut 
cultural i de comunicació (quadre 4.49). En les mitjanes també s’observa un 
creixement força inferior de la despesa en béns i serveis connexos respecte als 
de contingut cultural i de comunicació: hi ha una diferència de més de 13 punts 
a la despesa de la llar, de més de 12 a la despesa per persona i de quasi 14 a 
la despesa per unitat de consum. 
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Quadre 4.47. Evolució de la despesa real total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos. 1998-
2005. En euros constants a 2001 

Despesa 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Articles culturals 525.517.608,98 519.626.870,24 601.383.296,21 561.704.213,60 492.177.827,88 572.683.292,04 509.730.005,55 661.767.290,19 

Articles connexos 730.003.088,83 682.566.762,72 791.349.166,65 811.035.148,21 752.825.443,55 846.327.839,12 851.510.046,18 883.450.355,18 

 

Mitjana per Llar 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Articles culturals 254,73 242,84 274,63 249,76 212,07 242,44 212,12 264,77 

Articles connexos 364,57 326,77 367,55 365,84 327,42 360,33 354,02 353,27 

 

Mitjana per Persona 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Articles culturals 84,11 82,39 94,64 87,53 75,86 87,25 76,42 97,12 

Articles connexos 118,47 109,56 125,71 127,41 116,94 129,42 127,63 129,64 

 

Mitjana per Unitat de consum 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Articles culturals 132,16 128,20 146,43 134,55 115,92 132,95 116,61 147,70 

Articles connexos 187,17 171,15 194,92 196,20 178,75 197,25 194,72 197,14 
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Quadre 4.48. Taxes de variació anual de la despesa real total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i 
connexos. 1998-2005. En % 

Despesa 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Articles culturals -1,12 +15,73 -6,60 -12,38 +16,36 -10,99 +29,83 +25,93 

Articles connexos -6,50 +15,94 +2,49 -7,18 +12,42 +0,61 +3,75 +21,02 

 

Mitjana per Llar 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Articles culturals -4,67 +13,09 -9,06 -15,09 +14,32 -12,51 +24,82 +3,94 

Articles connexos -10,37 +12,48 -0,46 -10,50 +10,05 -1,75 -0,21 -3,10 

 

Mitjana per Persona 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Articles culturals -2,05 +14,87 -7,51 -13,33 +15,01 -12,41 +27,09 +15,47 

Articles connexos -7,52 +14,74 +1,35 -8,21 +10,67 -1,39 +1,57 +9,43 

 

Mitjana per Unitat de consum 

 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-05 

Articles culturals -3,00 +14,22 -8,11 -13,85 +14,69 -12,28 +26,66 +11,76 

Articles connexos -8,56 +13,89 +0,66 -8,89 +10,35 -1,28 +1,24 +5,33 
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Quadre 4.49. Evolució de la despesa real total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i connexos i taula de 
variació anual. 2006-2007 

Total (en milions d’euros) 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 (en %) 

Total articles connexos 1.442,60 1.567,13 +8,63 

Total articles de contingut cultural i comunicació 1.078,70 1.316,93 +22,09 

  

Mitjana per llar (en euros) 2006 2007 2006-2007 

Total articles connexos 555,00 584,17 +5,26 

Total articles de contingut cultural i comunicació 415,00 491,98 +18,55 

  

Mitjana per persona (en euros) 2006 2007 2006-2007 

Total articles connexos 205,00 219,44 +7,04 

Total articles de contingut cultural i comunicació 155,00 185,37 +19,59 

  

Mitjana per unitat de consum (en euros 2006 2007 2006-2007 

Total articles connexos 315,00 333,67 +5,93 

Total articles de contingut cultural i comunicació 234,00 279,56 +19,47 
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4.5. Despesa de les llars catalanes en béns i serveis culturals i 
de comunicació per sector cultural al qual pertanyen 

 

En aquest apartat es detalla la despesa en béns i serveis culturals agrupada en 
funció del sector cultural al qual pertanyen. Primer es descriu la despesa anual 
total i mitjana (apartat 4.5.1), per als dos períodes objecte d’anàlisi. 
Posteriorment, s’exposa l’evolució en el temps de la despesa real (apartat 
4.5.2). 

 

4.5.1. Despesa anual de les llars catalanes en béns i serveis culturals i de 
comunicació per sectors: total, mitjana i percentual 

Als quadres 4.50 a 4.57 s’exposen les dades referides a la despesa en articles 
culturals i de comunicació considerats en sectors productius durant el període 
1998-2005. El sector més important és el relacionat amb l’àudio i els mitjans 
audiovisuals: el 2005 representa el 45,66% del total de la despesa cultural i de 
comunicació, amb 750 milions d’euros. A força distància, es troba el material 
imprès i literatura (29,95% i 492 milions d’euros) i, en tercer lloc, altres béns i 
serveis (15,91% del total i 261 milions d’euros). En darrer terme es troba la 
despesa en arts escèniques i musicals (7,86% i 129 milions d’euros) i arts 
visuals (0,63% i 10 milions d’euros).  

Dins de cada sector productiu, es poden destacar els aspectes següents: 

• Entre els articles del grup d’àudio i mitjans audiovisuals, s’observa que la 
despesa es troba per sobre del 5% en el cas dels cinemes i televisors 
(10% del total de despesa cultural en ambdós casos), així com en les 
quotes per a ràdio i televisió i subscripcions a cable i satèl·lit (8,6%) i 
suport per al registre d’imatges i so (7,1%). 

• Entre el material imprès, els majors percentatges de despesa són en diaris 
(15,3%) i llibres no de text (10,5%). 

• Entre els altres béns i serveis, destaca el material de tractament de la 
informació (14,9%). 

• En les arts escèniques i musicals, les despeses significatives són en 
teatres (4,3%) i espectacles musicals (3,3%). 

• L’única despesa contemplada a arts visuals és la de museus (0,63%). 

En el temps, la despesa en articles d’àudio i mitjans audiovisuals resta sempre 
per sobre del 40% del total de la despesa cultural i de comunicació, i arriba 
gairebé al 50% algun any. La despesa en material imprès i literatura sempre 
està per sobre del 30% (fins a un màxim del 39%). Pel que fa a altres béns i 
serveis, el material de tractament de la informació supera el 10%, excepte en 
un any; la despesa en arts escèniques representa prop del 5% els dos primers 
anys del període, i després baixa fins al 3,5%, per tornar a ascendir a més del 
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7% els dos darrers anys considerats. Finalment, la despesa en museus no 
arriba mai a l’1% de la despesa cultural total. 

En mitjanes, les despeses per llar, persona i unitat de consum segueixen la 
jerarquia esmentada anteriorment; a més, ha augmentat la despesa en totes 
les mitjanes si es considera el primer i el darrer any. A tall d’exemple, al sector 
més important, el d’àudio i mitjans audiovisuals, la despesa per llar ha passat 
de 224,72 a gairebé 300 euros; la despesa per persona ha ascendit de 74,03 a 
109,99 euros; i la despesa per unitat de consum de 116,44 a 167,27 euros. 
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Quadre 4.50. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural: 1998 

Mitjana 
Articles Total  Llar Persona U. cons.

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 440.652.907,82 220,68 71,59 113,17 38,76 100,00 
Llibres no de text 117.510.058,66 58,85 19,09 30,18 10,34 26,67 
Diaris 246.432.228,46 123,41 40,04 63,29 21,67 55,92 
Altres publicacions periòdiques 76.710.620,70 38,42 12,46 19,7 6,75 17,41 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 461.945.484,55 224,72 74,03 116,44 40,63 100,00 
Cinemes 117.395.180,25 58,79 19,07 30,15 10,33 25,41 
Televisors 71.959.483,62 36,04 11,69 18,48 6,33 15,58 
Vídeos 33.344.580,09 13,65 4,95 7,55 2,93 7,22 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 44.125.732,98 22,1 7,17 11,33 3,88 9,55 
Equips fotogràfics 38.096.149,66 15,5 5,64 8,59 3,35 8,25 
Suport per al registre d’imatges i so 85.463.356,44 42,8 13,89 21,95 7,52 18,50 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 40.397.454,95 20,23 6,56 10,38 3,55 8,75 
Lloguer de televisors i vídeos 5.593.635,13 2,8 0,91 1,44 0,49 1,21 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 25.569.911,43 12,81 4,15 6,57 2,25 5,54 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 53.821.939,80 26,69 8,72 13,74 4,73 100,00 
Teatres 30.323.565,40 15,19 4,93 7,79 2,67 56,34 
Espectacles musicals 19.973.144,77 10 3,25 5,13 1,76 37,11 
Altres espectacles 3.525.229,63 1,5 0,54 0,82 0,31 6,55 
ARTS VISUALS 8.794.114,30 3,75 1,34 2,05 0,77 100,00 
Museus 8.794.114,30 3,75 1,34 2,05 0,77 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 171.734.876,64 84,97 27,77 43,77 15,10 100,00 
Material de tractament d’informació 157.880.570,61 79,07 25,65 40,55 13,89 91,93 
Instruments musicals 13.318.576,99 5,67 2,04 3,1 1,17 7,76 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 535.729,04 0,23 0,08 0,12 0,05 0,31 
Total despesa cultural i de comunicació 1.136.949.323,11 560,81 183,45 289,17 100,00   
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Quadre 4.51. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 1999 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 364.098.886,84 174,70 58,50 91,42 32,79 100,00 
Llibres no de text 97.287.410,16 46,68 15,63 24,43 8,76 26,72 
Diaris 199.726.342,64 95,83 32,09 50,15 17,99 54,85 
Altres publicacions periòdiques 67.085.134,04 32,19 10,78 16,84 6,04 18,42 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 513.976.638,26 241,39 81,68 127,22 46,29 100,00 
Cinemes 135.319.779,67 64,93 21,74 33,98 12,19 26,33 
Televisors 86.671.262,97 41,59 13,93 21,76 7,81 16,86 
Vídeos 34.011.059,29 13,92 5,05 7,7 3,06 6,62 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 46.456.485,23 22,29 7,46 11,66 4,18 9,04 
Equips fotogràfics 38.857.601,48 15,81 5,75 8,76 3,50 7,56 
Suport per al registre d’imatges i so 78.841.409,97 37,83 12,67 19,8 7,10 15,34 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 66.695.382,48 32 10,72 16,75 6,01 12,98 
Lloguer de televisors i vídeos 6.332.946,14 3,04 1,02 1,59 0,57 1,23 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 20.790.711,03 9,98 3,34 5,22 1,87 4,05 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 55.375.679,52 26,37 8,87 13,84 4,99 100,00 
Teatres 31.057.950,20 14,9 4,99 7,8 2,80 56,09 
Espectacles musicals 20.722.038,70 9,94 3,33 5,2 1,87 37,42 
Altres espectacles 3.595.690,62 1,53 0,55 0,84 0,32 6,49 
ARTS VISUALS 8.969.887,54 3,82 1,37 2,09 0,81 100,00 
Museus 8.969.887,54 3,82 1,37 2,09 0,81 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 167.997.078,86 79,84 26,88 41,92 15,13 100,00 
Material de tractament d’informació 153.865.858,07 73,83 24,72 38,63 13,86 91,59 
Instruments musicals 13.584.783,80 5,78 2,08 3,17 1,22 8,09 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 546.436,99 0,23 0,08 0,12 0,05 0,33 
Total despesa cultural i de comunicació 1.110.418.171,02 526,12 177,3 276,49 100,00   
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Quadre 4.52. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2000 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 448.049.258,01 208,41 71,22 110,47 33,49 100,00 
Llibres no de text 141.809.946,63 65,96 22,54 34,97 10,60 31,65 
Diaris 214.326.421,19 99,7 34,07 52,84 16,02 47,84 
Altres publicacions periòdiques 91.912.890,19 42,75 14,61 22,66 6,87 20,51 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 640.815.024,43 293,74 101,04 156,42 47,90 100,00 
Cinemes 152.407.970,28 70,89 24,23 37,58 11,39 23,78 
Televisors 97.019.543,59 45,13 15,42 23,92 7,25 15,14 
Vídeos 35.371.634,22 14,48 5,25 8 2,64 5,52 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 69.972.944,13 32,55 11,12 17,25 5,23 10,92 
Equips fotogràfics 40.412.056,99 16,44 5,98 9,11 3,02 6,31 
Suport per al registre d’imatges i so 111.401.172,42 51,82 17,71 27,47 8,33 17,38 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 101.857.777,14 47,38 16,19 25,11 7,61 15,90 
Lloguer de televisors i vídeos 6.630.970,76 3,08 1,05 1,63 0,50 1,03 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics- processament informació 25.740.954,90 11,97 4,09 6,35 1,92 4,02 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 48.534.199,55 22,42 7,69 11,91 3,63 100,00 
Teatres 23.286.284,90 10,83 3,7 5,74 1,74 47,98 
Espectacles musicals 21.508.382,39 10 3,42 5,3 1,61 44,32 
Altres espectacles 3.739.532,26 1,59 0,57 0,87 0,28 7,70 
ARTS VISUALS 9.328.718,00 3,97 1,43 2,17 0,70 100,00 
Museus 9.328.718,00 3,97 1,43 2,17 0,70 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 191.145.531,16 88,34 30,29 46,93 14,29 100,00 
Material de tractament d’informació 176.449.006,46 82,08 28,05 43,51 13,19 92,31 
Instruments musicals 14.128.228,10 6,02 2,16 3,29 1,06 7,39 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 568.296,60 0,24 0,08 0,13 0,04 0,30 
Total despesa cultural i de comunicació 1.337.872.731,15 616,88 211,67 327,9 100,00   
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Quadre 4.53. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2001 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre desp. 
cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 475.229.693,40 214,55 74,71 115,05 34,62 100,00 
Llibres no de text 153.285.180,32 69,2 24,1 37,11 11,17 32,25 
Diaris 250.692.508,37 113,18 39,41 60,69 18,26 52,75 
Altres publicacions periòdiques 71.252.004,71 32,17 11,2 17,25 5,19 14,99 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 666.991.478,50 297,69 104,15 160,17 48,59 100,00 
Cinemes 157.358.066,59 71,04 24,74 38,09 11,46 23,59 
Televisors 92.807.072,41 41,9 14,59 22,47 6,76 13,91 
Vídeos 36.822.054,96 15,07 5,47 8,33 2,68 5,52 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 72.363.291,15 32,67 11,38 17,52 5,27 10,85 
Equips fotogràfics 42.069.161,25 17,11 6,23 9,48 3,06 6,31 
Suport per al registre d’imatges i so 118.848.466,06 53,66 18,68 28,77 8,66 17,82 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 120.433.418,52 54,37 18,93 29,15 8,77 18,06 
Lloguer de televisors i vídeos 4.801.464,92 2,17 0,75 1,16 0,35 0,72 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 21.488.482,64 9,7 3,38 5,2 1,57 3,22 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 48.302.725,80 21,74 7,55 11,65 3,52 100,00 
Teatres 29.113.910,56 13,17 4,56 7,04 2,12 60,27 
Espectacles musicals 15.295.942,73 6,91 2,4 3,7 1,11 31,67 
Altres espectacles 3.892.872,51 1,66 0,59 0,91 0,28 8,06 
ARTS VISUALS 9.711.243,90 4,14 1,48 2,26 0,71 100,00 
Museus 9.711.243,90 4,14 1,48 2,26 0,71 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 172.504.220,21 77,48 27,05 41,62 12,57 100,00 
Material de tractament d’informació 157.205.061,65 70,97 24,71 38,06 11,45 91,13 
Instruments musicals 14.707.558,85 6,26 2,25 3,43 1,07 8,53 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 591.599,71 0,25 0,09 0,13 0,04 0,34 
Total despesa cultural i de comunicació 1.372.739.361,81 615,6 214,94 330,75 100,00   

 

 



 86 

Quadre 4.54. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2002 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 439.894.896,06 191,31 68,40 104,52 34,27 100,00 
Llibres no de text 123.158.719,90 53,56 19,15 29,26 9,59 28,00 
Diaris 248.737.082,57 108,18 38,68 59,1 19,38 56,54 
Altres publicacions periòdiques 67.999.093,59 29,57 10,57 16,16 5,30 15,46 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 637.992.335,01 275,56 98,55 150,60 49,70 100,00 
Cinemes 145.708.418,07 63,37 22,66 34,62 11,35 22,84 
Televisors 100.380.114,95 43,93 15,55 23,82 7,82 15,73 
Vídeos 37.963.538,66 15,54 5,64 8,59 2,96 5,95 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 45.942.528,98 19,98 7,14 10,92 3,58 7,20 
Equips fotogràfics 43.373.305,25 17,64 6,42 9,78 3,38 6,80 
Suport per al registre d’imatges i so 125.861.808,61 54,74 19,57 29,9 9,81 19,73 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 113.785.581,48 49,49 17,69 27,03 8,86 17,83 
Lloguer de televisors i vídeos 2.843.954,46 1,24 0,44 0,68 0,22 0,45 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 22.133.084,55 9,63 3,44 5,26 1,72 3,47 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 66.761.844,23 29,14 10,29 15,79 5,20 100,00 
Teatres 36.399.957,82 16,01 5,62 8,64 2,84 54,52 
Espectacles musicals 26.348.334,85 11,42 4,06 6,21 2,05 39,47 
Altres espectacles 4.013.551,56 1,71 0,61 0,94 0,31 6,01 
ARTS VISUALS 10.012.292,46 4,26 1,53 2,33 0,78 100,00 
Museus 10.012.292,46 4,26 1,53 2,33 0,78 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 128.937.005,08 55,94 20,01 30,56 10,04 100,00 
Material de tractament d’informació 113.163.572,61 49,22 17,6 26,89 8,82 87,77 
Instruments musicals 15.163.493,17 6,46 2,32 3,53 1,18 11,76 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 609.939,30 0,26 0,09 0,14 0,05 0,47 
Total despesa cultural i de comunicació 1.283.598.372,84 556,21 198,78 303,8 100,00  
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Quadre 4.55. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2003 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 498.269.463,25 212,09 76,23 116,14 33,62 100,00 
Llibres no de text 149.348.307,36 63,57 22,85 34,81 10,08 29,97 
Diaris 272.576.181,99 116,02 41,7 63,53 18,39 54,70 
Altres publicacions periòdiques 76.344.973,90 32,5 11,68 17,8 5,15 15,32 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 648.097.164,73 274,48 98,76 150,50 43,73 100,00 
Cinemes 170.772.571,33 72,69 26,12 39,8 11,52 26,35 
Televisors 107.953.157,48 45,95 16,51 25,16 7,28 16,66 
Vídeos 38.456.954,20 15,74 5,71 8,7 2,59 5,93 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 36.657.619,55 15,68 5,62 8,59 2,47 5,66 
Equips fotogràfics 43.937.032,01 17,87 6,5 9,91 2,96 6,78 
Suport per al registre d’imatges i so 102.279.412,50 43,54 15,65 23,84 6,90 15,78 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 117.744.483,20 50,12 18,01 27,44 7,94 18,17 
Lloguer de televisors i vídeos 4.159.794,24 1,77 0,64 0,97 0,28 0,64 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 26.136.140,22 11,12 4 6,09 1,76 4,03 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 86.975.854,27 37,11 13,26 20,27 5,87 100,00 
Teatres 45.509.411,26 19,46 6,92 10,6 3,07 52,32 
Espectacles musicals 37.400.726,96 15,92 5,72 8,72 2,52 43,00 
Altres espectacles 4.065.716,05 1,73 0,62 0,95 0,27 4,67 
ARTS VISUALS 10.142.423,13 4,32 1,55 2,36 0,68 100,00 
Museus 10.142.423,13 4,32 1,55 2,36 0,68 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 238.530.320,01 101,53 36,49 55,59 16,09 100,00 
Material de tractament d’informació 222.551.878,81 94,73 34,05 51,87 15,02 93,30 
Instruments musicals 15.360.574,46 6,54 2,35 3,58 1,04 6,44 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 617.866,74 0,26 0,09 0,14 0,04 0,26 
Total despesa cultural i de comunicació 1.482.015.225,39 629,53 226,29 344,86 100,00   
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Quadre 4.56. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2004 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum 

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 513.462.030,30 213,54 76,95 117,42 35,76 100,00 
Llibres no de text 160.856.315,90 66,9 24,11 36,78 11,20 31,33 
Diaris 263.800.388,02 109,71 39,53 60,33 18,37 51,38 
Altres publicacions periòdiques 88.805.326,38 36,93 13,31 20,31 6,18 17,30 
AUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 640.131.049,00 266,20 95,92 146,37 44,58 100,00 
Cinemes 130.048.265,51 54,08 19,49 29,74 9,06 20,32 
Televisors 112.975.283,78 46,98 16,93 25,83 7,87 17,65 
Vídeos 45.969.251,45 19,12 6,89 10,51 3,20 7,18 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 27.372.710,12 11,38 4,1 6,26 1,91 4,28 
Equips fotogràfics 39.637.599,74 16,48 5,94 9,06 2,76 6,19 
Suport per al registre d’imatges i so 116.139.876,32 48,3 17,4 26,56 8,09 18,14 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 137.820.294,99 57,32 20,65 31,52 9,60 21,53 
Lloguer de televisors i vídeos 5.657.847,04 2,35 0,85 1,29 0,39 0,88 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 24.509.920,05 10,19 3,67 5,6 1,71 3,83 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 106.632.457,79 44,13 15,97 24,34 7,43 100,00 
Teatres 56.897.071,88 23,66 8,53 13,01 3,96 53,36 
Espectacles musicals 45.629.028,27 18,72 6,81 10,37 3,18 42,79 
Altres espectacles 4.106.357,64 1,75 0,63 0,96 0,29 3,85 
ARTS VISUALS 10.243.808,52 4,36 1,57 2,38 0,71 100,00 
Museus 10.243.808,52 4,36 1,57 2,38 0,71 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 165.421.110,55 68,95 24,83 37,90 11,52 100,00 
Material de tractament d’informació 149.282.946,14 62,08 22,37 34,14 10,40 90,24 
Instruments musicals 15.514.121,37 6,61 2,37 3,62 1,08 9,38 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 624.043,04 0,26 0,09 0,14 0,04 0,38 
Total despesa cultural i de comunicació  1.435.890.456,16 597,18 215,24 328,41 100,00   
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Quadre 4.57. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2005 

Mitjana 
Articles Total Llar Persona U. consum 

% sobre 
desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 492.041.832,69 196,57 72,16 109,72 29,95 95,83 
Llibres no de text 172.464.125,10 68,9 25,29 38,46 10,50 33,59 
Diaris 250.648.105,50 100,13 36,76 55,89 15,26 48,82 
Altres publicacions periòdiques 68.929.602,09 27,54 10,11 15,37 4,20 13,42 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 750.125.300,50 299,66 109,99 167,27 45,66 117,18 
Cinemes 167.070.939,20 66,74 24,5 37,26 10,17 26,10 
Televisors 166.280.225,40 66,43 24,39 37,08 10,12 25,98 
Vídeos 31.713.501,46 12,67 4,65 7,07 1,93 4,95 
Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 42.918.622,49 17,15 6,29 9,57 2,61 6,70 
Equips fotogràfics 49.114.868,37 19,62 7,2 10,95 2,99 7,67 
Suport per al registre d’imatges i so 116.976.551,30 46,73 17,15 26,09 7,12 18,27 
Quotes ràdio i televisió, subscripcions a cable i satèl·lit 140.767.340,50 56,23 20,64 31,39 8,57 21,99 
Lloguer de televisors i vídeos 7.912.706,02 3,16 1,16 1,76 0,48 1,24 
Reparació d’equips audiovisuals fotogràfics - processament informació 27.370.545,76 10,93 4,01 6,1 1,67 4,28 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 129.149.209,86 51,69 18,96 28,85 7,86 121,12 
Teatres 71.152.666,81 28,42 10,43 15,87 4,33 66,73 
Espectacles musicals 53.857.329,57 21,51 7,9 12,01 3,28 50,51 
Altres espectacles 4.139.213,48 1,76 0,63 0,97 0,25 3,88 
ARTS VISUALS 10.325.771,41 4,40 1,58 2,40 0,63 100,00 
Museus 10.325.771,41 4,4 1,58 2,4 0,63 100,00 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 261.356.903,51 104,83 38,42 58,43 15,91 157,99 
Material de tractament d’informació 245.089.614,20 97,91 35,94 54,65 14,92 148,16 
Instruments musicals 15.638.253,17 6,66 2,39 3,64 0,95 9,45 
Reparació d’altres béns durables importants per a oci i cultura 629.036,14 0,26 0,09 0,14 0,04 0,38 
Total despesa cultural i de comunicació 1.642.999.017,97 657,15 241,11 366,67 100,00   

 

 



 90

 

Durant els anys 2006 i 2007 (quadres 4.58 i 4.59), es constata una distribució 
més equilibrada del pes dels sectors culturals i de comunicació sobre la despesa 
total. Val a dir, però, que els sectors considerats (i els articles en cada sector) no 
són els mateixos que al període precedent, tal i com s’explica al capítol 3. Així, 
entorn del 30% de la despesa total es dedica a equips i accessoris audiovisuals 
de tractament de la informació, el 22%-28% a serveis culturals, el 24% a altres 
béns i serveis, i el 18%-21% a material imprès i literatura. El 2007, el primer grup 
mostra una despesa de quasi 857 milions d’euros, el segon, de 804, altres béns i 
serveis, de 686, i el darrer, de 531 milions d’euros. 

Si es té en consideració la despesa mitjana de la llar, a part del grup d’altres 
béns i serveis, el consum en equips i accessoris audiovisuals de tractament de la 
informació ha ascendit de 302 a 320 euros, la despesa en serveis culturals ha 
passat de 217 a 300 euros, i la despesa en material imprès i literatura, de 209 a 
199 euros. Aquesta darrera partida és l’única que ha baixat en el temps en totes 
les mitjanes (llar, persona, unitat de consum). 

En despesa mitjana per persona, el consum en equips i accessoris audiovisuals 
de tractament de la informació ha pujat de 112 a 120 euros, i la despesa en 
serveis culturals de 81 a 113 euros. En despesa mitjana per unitat de consum, la 
despesa en equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació ha 
passat de 171 a 182 euros, mentre que la despesa en serveis culturals ha 
ascendit de 122 a 171 euros. 
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Quadre 4.58. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2006 

Mitjana (en euros) 

Articles 

Total (en 
milions 
d’euros) Llar Persona U. Consum

% sobre
 desp. cultural

% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 541,70 209,00 78,00 118,00 21,48 100,00 

Llibres no de text 227,80 88,00 33,00 50,00 9,04 42,05 

Premsa 313,90 121,00 45,00 68,00 12,45 57,95 

SERVEIS CULTURALS 565,00 217,00 81,00 122,00 22,41 100,00 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 312,40 120,00 45,00 68,00 12,39 55,29 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 20,60 8,00 3,00 4,00 0,82 3,65 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 204,00 78,00 29,00 44,00 8,09 36,11 

Lloguers de televisors i vídeos 28,00 11,00 4,00 6,00 1,11 4,96 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS  
DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 786,60 302,00 112,00 171,00 31,20 100,00 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 48,80 18,00 7,00 10,00 1,94 6,20 

Televisors i vídeos 233,00 90,00 33,00 51,00 9,24 29,62 

Equips fotogràfics i cinematogràfics 125,70 48,00 18,00 27,00 4,99 15,98 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 379,10 146,00 54,00 83,00 15,04 48,19 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 628,00 242,00 89,00 138,00 24,91 100,00 

Instruments òptics 2,60 1,00 0,00 1,00 0,10 0,41 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 217,50 84,00 31,00 47,00 8,63 34,63 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 72,60 28,00 10,00 16,00 2,88 11,56 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,09 0,35 

Serveis culturals diversos 333,10 128,00 48,00 74,00 13,21 53,04 

Total despesa cultural i de comunicació 2.521,30 970,00 360,00 549,00 100,00   
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Quadre 4.59. Despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 2007 

Mitjana (en euros) 

Articles 

Total (en 
milions 

d’euros)  Llar Persona U. Consum
% sobre 

desp. cultural
% s/ despesa 
a cada sector 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 531,30 199,00 75,00 113,00 18,46 98,08 

Llibres no de text 219,00 82,00 31,00 47,00 7,61 40,43 

Premsa 312,30 117,00 44,00 66,00 10,85 57,65 

SERVEIS CULTURALS 804,20 300,00 113,00 171,00 27,94 142,34 

Balls, cinemes, teatres i altres espectacles 538,60 201,00 76,00 114,00 18,71 95,33 

Museus, jardins botànics, biblioteques i similars 34,60 13,00 5,00 7,00 1,20 6,12 

Quotes llicència ràdio i televisió, subscripcions a xarxes cable i satèl·lit 209,80 78,00 29,00 45,00 7,29 37,13 

Lloguers de televisors i vídeos 21,20 8,00 3,00 5,00 0,74 3,75 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS  
DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 856,90 320,00 120,00 182,00 29,77 108,94 

Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so 58,20 22,00 8,00 13,00 2,02 7,40 

Televisors i vídeos 345,90 129,00 49,00 73,00 12,02 43,97 

Equips fotogràfics i cinematogràfics 108,50 41,00 15,00 23,00 3,77 13,79 

Equips i accessoris per al tractament de la informació 344,30 128,00 48,00 73,00 11,96 43,77 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 685,90 255,00 96,00 146,00 23,83 109,22 

Instruments òptics 2,30 0,00 1,00 1,00 0,08 0,37 

Suport per a l'enregistrament de so, imatge i dades 215,00 80,00 30,00 46,00 7,47 34,24 

Reparació d'equips audiovisuals i de tractament de la informació 122,80 46,00 17,00 26,00 4,27 19,55 

Reparació d'altres béns durables importants per esbarjo i cultura 2,20 1,00 0,00 0,00 0,08 0,35 

Serveis culturals diversos 343,60 128,00 48,00 73,00 11,94 54,71 

Total despesa cultural i de comunicació 2.878,30 1.074,00 404,00 612,00 100,00   
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4.5.2. Despesa anual real de les llars catalanes en béns i serveis culturals 
i de comunicació per sectors: total, mitjana i percentual 

Als quadres 4.60 i 4.61 es detalla l’evolució de la despesa real total i de les 
mitjanes de la llar, persona i unitat de consum, durant el període 1998-2005, 
mentre que el quadre 4.62 exposa la informació per al període 2006-2007. 

La despesa real total en material imprès i literatura, a preus de 2001, ha passat 
de 486,6 milions d’euros el 1998 a 462,7 el 2005, amb un descens del 4,9%. El 
consum en articles d’àudio i mitjans audiovisuals ha ascendit de 510,1 a 705,5 
milions d’euros (amb un creixement del 38,3%). Pel que fa a la despesa en arts 
escèniques i musicals, aquesta ha augmentat de 59,4 a 121,5 milions d’euros 
(amb un creixement del 104,4%). Respecte a altres béns i serveis, la despesa 
ha passat de 189,6 milions d’euros a 254,8 (amb un creixement del 29,6%). No 
s’ha considerat la despesa en arts visuals donat que l’únic article (museus) 
només conté informació per un any i s’ha imputat a la resta. 

En taxes de variació real de la mitjana de despesa es constata, si es 
consideren el primer i el darrer any, que la despesa en material imprès i 
literatura s’ha reduït un 24% per a la llar, un 14% si es tenen en compte les 
persones i un 17% per a les unitats de consum. En tots els casos, la reducció 
és major que en termes de despesa total. A la resta de sectors es constaten 
creixements positius. El major es dóna a arts escèniques (del 65% al 85% en 
funció de la categoria considerada), seguit d’àudio i mitjans audiovisuals (14%-
27%) i, finalment, altres béns i serveis (5%-18%). Com succeeix en altres 
apartats, hi ha variacions importants en les taxes de variació anuals. 

Al període 2006-2007 (quadre 4.62), hi ha creixements en termes de despesa 
total a tots els sectors excepte el de material imprès i literatura (com al període 
anterior). En les mitjanes, cal esmentar, a més, la reducció en el consum en la 
mitjana per unitat de consum als sectors d’equips i accessoris audiovisuals de 
tractament de la informació i a altres béns i serveis. Les taxes de variació 
positives més altes, en totes les categories considerades, es donen per als 
serveis culturals (des d’un 25% a la mitjana per unitat de consum fins a un 43% 
quan es considera la despesa total). La resta de taxes positives es troben per 
sota del 10%. 
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Quadre 4.60. Evolució de la despesa real total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural. 1998-2005 

Despesa total 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 486.608.184,79 394.191.463,14 466.421.605,03 475.229.693,40 426.668.182,41 477.086.808,93 486.767.690,17 462.758.476,31 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 510.121.344,31 556.456.529,74 667.091.769,22 666.991.478,50 618.809.248,31 620.544.968,14 606.851.322,48 705.482.375,76 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 59.434.979,24 59.952.449,52 50.524.353,85 48.302.725,80 64.754.456,09 83.278.297,85 101.088.750,70 121.463.029,36 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 189.644.945,27 181.881.946,67 198.983.490,87 172.504.220,21 125.060.140,72 228.389.812,34 156.821.044,47 245.802.520,04 

 
Mitjana per llar 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 243,69 189,14 216,96 214,55 185,56 203,07 202,44 184,87 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 248,16 261,34 305,78 297,69 267,27 262,81 252,36 281,83 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 29,47 28,55 23,34 21,74 28,26 35,53 41,84 48,61 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 93,83 86,44 91,96 77,48 54,26 97,21 65,37 98,59 

 
Mitjana per persona 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 79,06 63,33 74,14 74,71 66,34 72,99 72,95 67,87 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 81,75 88,43 105,18 104,15 95,59 94,56 90,93 103,44 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 9,63 9,60 8,01 7,55 9,98 12,70 15,14 17,83 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 30,67 29,10 31,53 27,05 19,41 34,94 23,54 36,13 

 
Mitjana per unitat de consum 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 124,97 98,98 115,00 115,05 101,38 111,20 111,32 103,19 
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 128,58 137,73 162,83 160,17 146,07 144,10 138,76 157,32 
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS 15,17 14,98 12,40 11,65 15,32 19,41 23,07 27,13 
ALTRES BÉNS I SERVEIS 48,33 45,38 48,85 41,62 29,64 53,23 35,93 54,95 
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Quadre 4.61. Taxes de variació anual de la despesa real total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural: 1998-
2005 

Despesa total  
  1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA -18,99 +18,32 +1,89 -10,22 +11,82 +2,03 -4,93 -4,90
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS +9,08 +19,88 -0,02 -7,22 +0,28 -2,21 +16,25 +38,30
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS +0,87 -15,73 -4,40 +34,06 +28,61 +21,39 +20,15 +104,36
ALTRES BÉNS I SERVEIS -4,09 +9,40 -13,31 -27,50 +82,62 -31,34 +56,74 +29,61

 
Mitjana per llar 

  1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA -22,39 +14,71 -1,11 -13,51 +9,44 -0,31 -8,68 -24,14
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS +5,31 +17,01 -2,65 -10,22 -1,67 -3,98 +11,68 13,57
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS -3,14 -18,25 -6,85 +30,01 +25,72 +17,74 +16,20 +64,94
ALTRES BÉNS I SERVEIS -7,88 +6,39 -15,75 -29,97 +79,17 -32,76 +50,83 +5,07

 
Mitjana per persona 

  1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA -19,89 +17,06 +0,77 -11,20 +10,02 -0,05 -6,97 -14,16
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS +8,17 +18,94 -0,98 -8,22 -1,07 -3,84 +13,76 +26,54
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS -0,27 -16,64 -5,69 +32,19 +27,21 +19,25 +17,78 +85,18
ALTRES BÉNS I SERVEIS -5,10 +8,35 -14,21 -28,25 +80,02 -32,63 +53,50 +17,83

 
Mitjana per unitat de consum 

  1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 1998-2005 
MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA -20,80 +16,19 +0,04 -11,88 +9,69 +0,10 -7,30 -17,43
ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS +7,12 +18,22 -1,64 -8,80 -1,35 -3,71 +13,37 +22,34
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS -1,25 -17,26 -6,04 +31,46 +26,73 +18,89 +17,59 +78,83
ALTRES BÉNS I SERVEIS -6,10 +7,65 -14,81 -28,78 +79,57 -32,50 +52,95 +13,69
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Quadre 4.62. Evolució de la despesa real total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultural i taxa de variació anual. 
2006-2007 

Despesa total 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 541,70 532,36 -1,72 

SERVEIS CULTURALS 565,00 805,81 +42,62 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 786,60 858,62 +9,16 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 628,00 687,27 +9,44 
 
Mitjana per llar 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 209,00 199,40 -4,59 

SERVEIS CULTURALS 217,00 300,60 +38,53 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 302,00 320,64 +6,17 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 242,00 255,51 +5,58 
 
Mitjana per persona 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 78,00 75,15 -3,65 

SERVEIS CULTURALS 81,00 113,23 +39,79 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 112,00 120,24 +7,36 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 89,00 96,19 +8,08 
 
Mitjana per unitat de consum 2006 2007 Taxa de variació 2006-2007 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 21,48 18,50 -13,91 

SERVEIS CULTURALS 22,41 28,00 +24,93 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 31,20 29,83 -4,38 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 24,91 23,88 -4,14 
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5. Conclusions 
 

L’objecte principal d’aquest estudi ha estat l’anàlisi descriptiva de la despesa en 
cultura i comunicació de les llars catalanes al llarg del període 1998-2007. 

En línies generals i a partir de les dades obtingudes de l’EPF proporcionades 
per l’Idescat, es poden extreure les conclusions següents: 

• L’any 2007 (el darrer dels anys dels quals es disposa de dades) la 
despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació ha estat de 
gairebé 2.900 milions d’euros, que representen aproximadament el 3% de 
la despesa total de les llars. Quant a la despesa real mitjana, prenent com 
a referència l’any 2006, aquesta ha estat de 1.076 euros en el cas de la 
llar, de 405 euros, per persona i de 613 euros per unitat de consum. 

• En una anàlisi per partides, el darrer any 2005 (per al qual es disposa de 
dades amb un nivell de desglossament elevat), es constata que la major 
despesa de les llars catalanes és la destinada a l’adquisició de diaris i 
articles relacionats amb el tractament de la informació (amb un 15% de la 
despesa total en cultura i comunicació cadascuna). A aquesta despesa, la 
segueixen l’adquisició de llibres no de text, l’assistència a cinemes i la 
compra de televisors (entorn del 10% cadascuna d’aquestes). 

Quant a l’evolució al llarg del període 1998-2005 (per al qual es disposa 
de dades comparatives), el creixement de la despesa real en articles 
culturals i de comunicació ha estat inferior al de la despesa total de les 
llars. Així, mentre la despesa en cultura i comunicació ha crescut un 23%, 
la despesa total ho ha fet gairebé un 40%. En aquest sentit, es posa de 
relleu com el pes dels articles culturals i de comunicació ha disminuït al 
llarg d’aquest primer període en la despesa total de les famílies. 

Els articles que experimenten un creixement real més elevat al llarg del 
període 1998-2005 són els televisors, les quotes satisfetes per a ràdio i 
televisió, i els espectacles musicals i teatres. En el segon dels períodes 
considerats (2006-2007), s’observa un fort creixement real de la despesa 
en reparació d’equips audiovisuals i de tractament de la informació, 
cinemes i altres espectacles, museus, jardins botànics, biblioteques i 
similars, així com de la despesa en televisors i vídeos. A diferència del 
primer període (1998-2005), el creixement real experimentat per la 
despesa cultural i de comunicació i per la despesa total de les famílies se 
situa en ambdós casos al voltant del 14%. En aquest sentit, en els darrers 
dos anys considerats es produeix un augment del pes de la despesa 
cultural en el total de despesa de les famílies. 

Pel que fa a la despesa real mitjana en articles de cultura i comunicació, la 
despesa per llar és l’única que experimenta un petit decreixement real al 
llarg del període 1998-2005 (del 0,2%). En el cas de les persones, la 
despesa real mitjana creix un 12% i en el cas de les unitats de consum, un 
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8%. A l'igual que succeïa amb la despesa total, s’observa un fort 
creixement de la despesa mitjana (en qualsevol de les seves 
classificacions) en televisors, quotes satisfetes per a ràdio i televisió i 
espectacles musicals i teatres. En el segon període (2006-2007) les tres 
magnituds experimenten un creixement al voltant del 12%, que és 
especialment important en el cas de reparació d’equips audiovisuals i de 
tractament de la informació, cinemes, teatres i espectacles similars i 
museus, jardins botànics, biblioteques i similars.  

De tot l’anterior, es desprèn una major despesa de les famílies, en 
qualsevol dels períodes considerats, en béns i serveis de comunicació. En 
aquest sentit, l’expansió de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i, per tant, de la societat de la informació s’està traduint en 
canvis en la composició del consum cultural de les famílies catalanes. 

• L’anàlisi de la despesa en béns i serveis culturals i de comunicació ha 
posat de relleu el predomini de la despesa en béns. En aquest sentit, al 
llarg del període 1998-2005, aquesta ha representat més del 70% i, en els 
anys 2006 i 2007, el 61% i el 56%, respectivament. L’evolució en ambdós 
períodes mostra, però, una tendència a la reducció de la despesa en 
aquest grup en favor de la despesa en serveis. 

Respecte als tipus de béns, les partides de despesa més importants en 
ambdós períodes són els diaris (entre el 22%-28% per al primer període i 
entorn del 20% en el segon), el material de tractament de la informació 
(entre el 12%-21% per al primer període i entre el 21%-24% en el segon) i 
els llibres no de text (entre el 12%-16% en el primer període i entorn del 
14% en el segon). En el segon dels períodes cal destacar, però, la 
despesa en aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so 
(bàsicament televisors i vídeos), amb un percentatge del 18% i 25%, 
segons l’any, de la despesa cultural total. 

Pel que fa als serveis culturals i de comunicació, la despesa més elevada 
al llarg del període 1998-2005 és la feta en cinemes (31%-47%). A 
aquesta la segueixen les despeses en quotes de ràdio i televisió i 
subscripcions a cable i satèl·lit (16%-33%), teatres (7%-15%), reparació 
d’equips audiovisuals, fotogràfics i de tractament de la informació (6%-
10%) i espectacles musicals (4%-11%). La importància d’aquests 
conceptes de despesa es manté en els anys 2006 i 2007. 

En relació amb la despesa real mitjana en béns i serveis de cultura i 
comunicació es constata un fort creixement de la despesa (per llar, per 
persona i per unitat de consum) en serveis al llarg dels dos períodes 
considerats.  

• L’anàlisi de la despesa en béns i serveis connexos i de contingut cultural 
ha posat de relleu com els primers han representat, al llarg del període 
1998-2005, poc més del 40% del total de la despesa cultural i de 
comunicació. Dins d’aquest grup s’ha observat un predomini de la 
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despesa en equips i accessoris per al tractament de la informació (que 
oscil·la entre el 22%-37% de la despesa en béns i serveis connexos), 
televisors (15%-24%) i suport per a l’enregistrament d’imatges i so (16%-
25% en el període 1998-2005). En referència als béns i serveis de 
contingut cultural destaca la despesa en diaris (que oscil·la entre el 26%-
37%), llibres no de text (entorn del 18% en el període 1998-2005), 
cinemes (entorn del 18%) i quotes per a ràdio i televisió i subscripcions a 
cable i satèl·lit (entorn del 15%). 

Al període més recent (2006-2007), els béns i serveis connexos 
representen al voltant del 55% de la despesa, de mitjana 15 punts més 
que en el període anterior. A l’igual que en el període previ, destaca la 
despesa en equips i accessoris per al tractament de la informació (que 
representa el 26% i el 22% de la despesa en béns i serveis connexos al 
2006 i 2007 respectivament), televisors i vídeos (16% i 22%), serveis 
culturals diversos (entorn del 22%) i suport per a l’enregistrament de so, 
imatges i dades (14%). Pel que fa als béns i serveis de contingut cultural 
destaquen la despesa en cinemes, teatres, espectacles i similars (41%), 
premsa (24%), llibres no de text (17%), i quotes per a ràdio i televisió i 
subscripcions a cable i satèl·lit (entorn del 16%). 

Pel que fa a l’evolució al llarg del període 1998-2005, la despesa total en 
béns i serveis de contingut cultural ha crescut en termes reals un 26%, 
mentre la despesa en béns i serveis connexos, ho ha fet un 21%. Per als 
anys 2006 i 2007, l’evolució de la despesa en béns i serveis de contingut 
cultural també ha estat superior (del 22%) respecte a la despesa en 
articles connexos (9%). 

En mitjanes i per ambdós períodes també s’observa un creixement inferior 
de la despesa (per llar, per persona i per unitat de consum) en béns i 
serveis connexos. 

• L’anàlisi per sectors culturals ha posat de relleu com el sector més 
important al llarg del període 1998-2005 és el relacionat amb l’àudio i els 
mitjans audiovisuals. Aquest representava el 2005 el 46% del total de la 
despesa cultural i de comunicació. A força distància es trobaven el sector 
de material imprès i literatura (30%) i altres béns i serveis (16%). Dins del 
sector de l’àudio i els mitjans audiovisuals destaquen especialment la 
despesa en cinemes i televisors (amb un 10% del total de despesa cultural 
en ambdós casos), així com les quotes per a ràdio i televisió i 
subscripcions a cable i satèl·lit (8%). En el cas del material imprès, els 
majors percentatges són en diaris (15%) i llibres no de text (10%) i pel que 
fa a altres béns i serveis, destaca el material de tractament de la 
informació (15%). 

En els anys 2006 i 2007 es constata una distribució més equilibrada del 
pes dels diferents sectors; així, entorn del 30% de la despesa total es 
dedica a equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació, 



 100

el 22%-28% a serveis culturals, el 24% a altres béns i serveis i el 18%-
21% a material imprès i literatura.  

Pel que fa a l’evolució de la despesa real, el sector de material imprès i 
literatura experimenta un descens en ambdós períodes. Quant a la resta 
de sectors i per al primer període (per al qual la comparativa temporal té 
més sentit), destaca especialment la despesa en arts escèniques i 
musicals que experimenta un creixement del 104%, així com la despesa 
en articles d’àudio i mitjans audiovisuals, que ha crescut un 38%. 
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Annex 1: Marc per a les estadístiques culturals 
(Framework for Cultural Statistics, FCS) de la UNESCO 
 

0. PATRIMONI CULTURAL 
0.1. Monuments històrics 
0.2. Patrimoni arqueològic 
0.3. Patrimoni musicològic 
0.4. Patrimoni arxivístic 
0.5. Altres formes de patrimoni cultural 
1. MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA 
1.1. Llibres i fullets 
1.2. Premsa i publicacions periòdiques 
1.3. Serveis de biblioteca 
2. & 3. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 
2.1. Música en viu 
2.2. Teatre musical 
3.1. Teatre 
3.2. Dansa 
3.3. Altres arts escèniques 
4. ARTS VISUALS 
Grup A 
4.1. Pintura 
4.2. Escultura 
4.3. Arts gràfiques 
4.4. Artesania 
4.5. Altres formes d’arts visuals 
Grup B 
4.6. Fotografia 

4.6.1. Fotografia artisticocreativa 
4.6.2. Altra fotografia 

5 & 6. ÀUDIO I MITJANS AUDIOVISUALS 
5. CINEMA I FOTOGRAFIA 
5.1. Cinema 
5.2. Fotografia 
6. RÀDIO I TELEVISIÓ 
6.1. Ràdio 
6.2. Televisió 
5/6. Vídeo 
7. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 
7.1. Vida associativa 
7.2. Instal·lacions socioculturals polivalents 
7.3. Pràctiques socioculturals 

7.3.1. Pràctiques individuals 
7.3.2. Vida familiar 
7.3.3. Vida comunitària 

7.4. Dades intercategoria 
Turisme 

8. ESPORTS I JOCS 
9. ENTORN I NATURA 
9.1. Entorn natural 
9.2. Entorn urbà (qualitat de vida en entorns urbans) 
Font: UNESCO 
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Annex 2: Relació de béns i serveis culturals 
considerats pel Ministeri de Cultura en l’Anuario de 
Estadísticas Culturales 
 

Relació de béns i serveis culturals considerats pel Ministeri de Cultura en 
l’Anuario de Estadísticas Culturales, els seus codis i descripció segons la 
classificació de béns i serveis de consum de les llars (COICOP) utilitzada en 
l'Encuesta de presupuestos familiares Base 2006. 

 

Subclasse Concepte 

LLIBRE I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

09511 Llibres no de text: llibres, atlas, diccionaris, enciclopèdies, bíblies; llibres de retalls, llibres 
per acolorir, àlbums per a nens; i enquadernació de llibres. 

09521 Premsa: tot tipus de premsa diària; tot tipus de diaris, revistes i altres publicacions 
periòdiques. 

SERVEIS CULTURALS 

Espectacles (Cinemes, teatres i altres) 

09421 Balls, Cinemes, Teatres i Espectacles: Cinemes, teatres; òperes, concerts, ballets, 
sarsuela i altres espectacles musicals; balls públics; circs, espectacles de llum i so, toros, 
etc. 

Museus, biblioteques, parcs i similars 

09422 Museus, Jardins Botànics, Biblioteques i similars: servei de museus, exposicions galeries 
d'art i entrada a monuments (palaus, monuments històrics, etc.); entrades a parcs 
nacionals, zoològics, jardins botànics, aquaris, reserves naturals, etc.; entrades a 
biblioteques, hemeroteques, mediateques, etc.; i pagaments per targetes de lector en 
biblioteques. 

Quotes i lloguers de ràdio i televisió 

09423 Quotes per llicència de ràdio i televisió; subscripcions a xarxes per cable i satèl·lit: les 
quotes de televisió o ràdio (canals privats, imposats per l'ús de televisió, etc.); fil musical, 
quotes de videoclubs, vídeo comunitari; llicències de radioaficionat i llicències de ràdio i 
televisió. 

09424 Lloguer de Televisió i vídeos: lloguer de material i béns culturals tals com televisors, 
vídeos, ordinadors, equip fotogràfic, videocassets, etc. 

Altres serveis culturals 

09425 Serveis per a festes privades, serveis fotogràfics i serveis per a animals domèstics: serveis 
de músics, pallassos i actors per a espectacles privats; serveis fotogràfics com revelat, 
impressió ampliació, copiat, foto retrat, etc.; serveis veterinaris i altres serveis per a 
animals domèstics com neteja; perruqueria de gossos, allotjament d'animals (hotels 
canins), enterrament d'animals i passeig d'animals. 

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

Equips d'imatge i so 

09111 Equips per a la recepció, l’enregistrament i la reproducció de so: receptors de ràdio, 
autoràdios, ràdio despertadors, transistors, radiocassets, walkman, MP3, antenes de ràdio, 
aparells emissors-receptors, aparells de radioaficionat, emissores i transmissors; aparells 
de telecontrol per ràdio de maquetes, aparells de radiotelecomunicació i telecontrol per a 
avions, vaixells, cotxes, etc.; aparells de radiodetecció i radiosonda; aparells de 
radiodifusió fixos i portàtils; giradiscos, tocadiscs, reproductors i gravadors de cassets, 
reproductors de CD, reproductors portàtils, minicadenes, cadenes d'alta fidelitat i els seus 
components (taules de barreges, sintonitzadors, amplificadors, altaveus, bafles, 
equalitzadors, etc.); micròfons, auriculars; comandament a distància per a equips de so, 
etc. 
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09112 Televisors i vídeos: televisors, antenes de televisió, antenes parabòliques i comandaments 
a distància; vídeos i reproductors de cintes de vídeo, reproductors de DVD, gravadora DVD 
i comandaments a distància. 

Equip fotogràfic i cinematogràfic 

 Equip fotogràfic i cinematogràfic: càmeres fotogràfiques, flaixos, trípodes, mesuradors de 
llum, altres accessoris de fotografia i equips de revelar fotografia; projectors de 
diapositives; càmeres fixes i mòbils i amb registre de so, càmeres de vídeo, filmadores, 
projectors de pel·lícules i diapositives; equips de processament i ampliació de pel·lícules, 
pantalles, visors, lents, filtres i mesuradors de llum, trípodes, flaixos, aparells de revelar, 
objectius, visors tridimensionals i altres accessoris de cinematografia. 

Tractament de la informació i Internet 

09131 Material de tractament de la informació: ordinadors personals i monitors; impressores, 
escàners, mòdems, CD-ROM, llapis USB i altres accessoris dels ordinadors; software; 
calculadores (també de butxaca); màquines d'escriure i màquines per al tractament de 
textos; fax i contestadors automàtics mitjançant ordinadors personals; Kits ADSL; 
ordinadors i perifèrics no desglossables. 

08314 Serveis relacionats amb Internet: quotes de connexió a Internet o a altres xarxes de 
comunicació; instal·lació del Kit ADSL 

ALTRES BÉNS I SERVEIS 

09141 Suport per al registre d'imatges, so i dades: suports de registre de sons gravats (discos, 
disc compacte, minidisc, dat, cassets); suports de registre de vídeo i dades gravades 
(cintes de vídeo, DVD, disc làser, etc.); suports de registre de so, vídeo i dades no 
gravades; plaques i pel·lícules de foto sense impressionar, cartutxos i discos per a ús 
fotogràfic i cinematogràfic, targetes de memòria per a càmeres fotogràfiques, bombetes de 
flaix i paper de fotografia, preparats químics per a ús fotogràfic, diamants i safirs per a 
tocadiscos. 

09221 Instruments musicals: pianos verticals i de cua, automàtics i electrònics, clavicordis, òrgans 
i altres instruments de teclat; violins, guitarres (elèctriques o no); trompetes, clarinets, 
flautes; altres instruments de corda, vent o percussió; accessoris d'instruments musicals. 

09151 Reparació d'equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la 
informació: reparació d'equip audiovisual, fotogràfic i cinematogràfic, d'instruments òptics i 
d'equips de tractament de la informació. 

Font: Institut Nacional d’Estadística (2006) 

 


