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1. Introducció

El desenvolupament de l’estat del benestar i, amb aquest, l’augment de la disponibilitat de rendes i temps per destinar 
al lleure han provocat, en molts països europeus, 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 progrés de les societats.

La crisi econòmica mundial, iniciada a finals del 2007, que ha afectat moltes economies occidentals ha tingut una inci-
dència especial en el nivell de consum de les famílies. Espanya i també Catalunya, territoris en els quals la crisi i els seus 
efectes socials han estat especialment severs, han vist com els nivells de consum de les famílies disminuïen significati-
vament. En el cas de Catalunya aquesta disminució ha estat superior que a la resta de l’Estat espanyol. Així, mentre la 
despesa mitjana per llar ha disminuït al llarg del període 2006-2010 un 2,55% a l’Estat espanyol, a Catalunya aquesta 
reducció ha estat del 4,53%.

En aquest context econòmic i social, aquest treball té per objectiu analitzar l’evolució de la despesa en cultura i comuni-
cació de les llars catalanes al llarg del període 2006-2010. 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 en un període severament afectat 
per la crisi econòmica, sinó també com han evolucionat les preferències per uns i altres béns i serveis. 

El treball, centrat en l’anàlisi de la despesa privada de les llars, més important des d’un punt de vista econòmic que 
la seva participació en activitats culturals i de lleure, utilitza les dades de l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF) 
de l’INE. La seva rellevància rau en la possibilitat de comptar amb un grau de desglossament important pel que fa a 
la despesa en cultura i comunicació de les llars catalanes, gràcies a l’explotació ad hoc proporcionada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.

2. Metodologia

La font informativa d’aquest estudi és l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF), que elabora l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). Des d’una perspectiva àmplia, aquesta enquesta aporta informació precisa per analitzar les con-
dicions de vida i la pauta de consum de les llars privades en un territori i durant un període de temps determinats. 
L’enquesta proporciona, doncs, informació sobre la magnitud, l’estructura i la distribució de la despesa en consum de 
les llars, així com les variacions interanuals de l’agregat de consum.

L’anàlisi s’ha fet a partir de les dades proporcionades per l’EPF base 2006 que proporciona informació sobre la natu-
ralesa i la destinació de les despeses de consum, així com sobre diverses característiques relatives a les condicions de 
vida de les llars.

Amb caràcter previ a l’anàlisi de les dades es va haver de determinar la composició de la despesa en cultura i comunicació 
de les llars. L’EPF utilitza la classificació COICOP/HBS (Classification Of Individual Consumption by Purpose) a l’hora de 
codificar les despeses, fet que facilita la comparabilitat internacional. En aquesta classificació les despeses corresponents 
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a cultura i comunicació apareixen recollides en el grup 9 (Oci, espectacles i cultura). L’amplitud del concepte cultura, però, 
va aconsellar de fer una nova proposta de classificació molt més precisa. En aquesta proposta es va tenir en compte la 
classificació de la UNESCO (UNESCO Framework for Cultural Statistics, FCS) elaborada al llarg de la dècada de 1980 i que 
avui continua sent una referència clau per a molts estudis estadístics desenvolupats a escala nacional i regional. D’aquesta 
classificació es va optar també per obviar algunes de les categories, com ara la d’esports i jocs, turisme, entorn o natu-
ra o activitats socioculturals. Es van excloure també determinats epígrafs de l’EPF sense 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, com es fa en moltes estadístiques culturals, es va prescindir 
dels “llibres de text”, ja que es tracta d’una despesa obligatòria per a les famílies i, fonamentalment, de caràcter escolar.

La delimitació de la composició de les despeses en cultura i comunicació depèn en gran mesura del nivell de desglos-
sament d’aquelles. Tot i que l’INE proporciona un nivell de desglossament màxim de 4 dígits de la COICOP per a les 
comunitats autònomes, l’Idescat anualment fa una explotació de l’EPF, que amplia els resultats en l’àmbit de Catalunya 
i permet un nivell de desglossament superior, de 5 dígits (vegeu Taula 1).

Taula 1. Despesa de les llars en cultura i comunicació, a partir de la classificació de béns i serveis de 
consum de les llars (COICOP) en 4 i 5 dígits utilitzada en l’Enquesta de pressupostos familiars. Base 
2006. Període 2006-2010.

Grup 09. EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS, FOTOGRÀFICS I DE PROCESSAMENT D’INFORMACIÓ,  
 INCLOENT-HI LES SEVES REPARACIONS

09.1.1 Aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so

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

09.1.1.2 Televisors i vídeos

09.1.2.1 Equips fotogràfics i cinematogràfics

09.1.3 Equips i accessoris per al tractament de la informació

09.1.3.1 Material de tractament de la informació

09.1.4 Suport per a l’enregistrament de so, imatge i dades

09.1.4.1 Suport per a l’enregistrament de so, imatge i dades

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

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

09.2 ALTRES BÉNS DURABLES IMPORTANTS PER A L’ESBARJO I LA CULTURA

09.2.1 Altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura a l’aire lliure

09.2.2 Altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura en espais coberts

09.2.3 Reparació d’altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura

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 Lloguers de televisors 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

De l’anàlisi de la despesa de les llars catalanes en els diferents articles culturals i de comunicació ens interessa també la 
seva incidència per grups de productes. En aquest aspecte, els criteris de classificació són:
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1. Consum en béns i consum en serveis culturals i de comunicació.

2. Consum en béns i serveis de contingut cultural (activitats nuclears) i en béns i serveis connexos (activitats perifèriques).

3. Consum dels béns i serveis de contingut cultural i de comunicació atenent al sector cultural al qual pertanyen, segons 
la classificació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en l’anàlisi de la despesa cultural de les llars espanyoles, pu-
blicada a l’Anuario de Estadísticas Culturales (que segueix la COICOP).

A partir de la relació de béns i serveis culturals del Ministeri i dels treballs de la UNESCO (FCS) es proposa una nova 
classificació en subsectors culturals, on desapareixen els epígrafs no directament relacionats amb la cultura i la comu-
nicació (vegeu Taula 2).

Taula 2. Proposta de classificació de la despesa de les llars 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’Enquesta de 
pressupostos familiars. Base 2006. Període 2006-2010. 

MATERIAL IMPRÈS I LITERATURA

09.5.1.1 Llibres no de text

09.5.2.1 Premsa

SERVEIS CULTURALS

Espectacles (Cinemes, teatres i altres)

09.4.2.1 Balls, cinemes, teatres i altres espectacles

Museus, biblioteques, parcs i similars

09.4.2.2 Museus, jardins botànics, biblioteques i similars

Quotes i lloguers de ràdio i televisió

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

09.4.2.4 Lloguers de televisors i vídeos

EQUIPS I ACCESSORIS AUDIOVISUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Equips d’imatge i so

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

09.1.1.2 Televisors i vídeos

Equips fotogràfics i cinematogràfics, instruments òptics

09.1.2.1 Equips fotogràfics i cinematogràfics

Tractament de la informació

09.1.3.1 Material de tractament de la informació

ALTRES BÉNS I SERVEIS

09.1.4.1 Suport per a l’enregistrament de so, imatge i dades

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

09.2.1 Altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura a l’aire lliure

09.2.2 Altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura en espais coberts

09.2.3 Reparació d’altres béns durables importants per a l’esbarjo i la cultura

09.4.2.5 Altres serveis culturals

3. Despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació al llarg del perío-
de 2006-2010

En els apartats següents es presenten els principals resultats de l’evolució de la despesa en articles culturals i de co-
municació al llarg del període 2006-2010, així com la composició d’aquesta despesa en el consum privat a Catalunya.
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3.1 Evolució de la despesa en cultura i comunicació en el període 2006-2010

La despesa total de les llars catalanes en articles culturals i de comunicació ha caigut un 14,4% en 5 anys, ja que as-
cendia a 2.590 milions d’euros el 2006 i, en canvi, a 2.218 milions el 2010. En general, tots els valors assoleixen el seu 
màxim l’any 2007 i inicien una davallada des de llavors. Respecte a les mitjanes, les llars catalanes varen fer una despesa 
el 2006 de 995 euros; de 370 euros per persona i de 563 euros per unitat de consum (aquesta darrera atorga diferents 
ponderacions als individus de la llar, seguint els criteris utilitzats habitualment per l’OCDE), mentre que van acabar el 
2010 amb reduccions d’entre el 17,3% i el 19,8%.

En termes percentuals, l’any 2010 el pes relatiu de la despesa en cultura i comunicació va representar un 2,5% en el 
total de despesa de les llars, el nivell més baix del període 2006-2010, que va començar amb un 2,9% l’any 2006 i va 
arribar al seu màxim l’any 2007 amb un 3%.

Pel que fa a l’anàlisi per partides, la major despesa de les llars catalanes el 2010 està constituïda per serveis culturals 
(35,83%), on destaca la despesa en cinemes, teatres, altres espectacles i balls (15%), seguit de quotes de llicència de 
ràdio i televisió i subscripcions a xarxes de cable i satèl·lit (8,03%). En segon lloc, trobem la despesa en béns de comu-
nicació com ara aparells receptors d’enregistrament i reproducció de so (18,31%), equips i accessoris per al tractament 
de la informació (12,12%) i despesa en premsa (10,43%).

Un tercer grup està constituït per la despesa en llibres no de text (9,38%), suports per a l’enregistrament de so, imat-
ge i dades (4,99%), equip fotogràfic i cinematogràfic (2,96%), i reparació d’equips audiovisuals i de tractament de la 
informació (2,62%). Finalment, el pes de la despesa en altres béns durables per a l’esbarjo i la cultura en espais a l’aire 
lliure (1,86%) i coberts (1,41%), així com la reparació d’aquests béns durables (0,10%) és molt baix en els cinc anys 
considerats.

Quant a la despesa real, s’ha calculat dividint la despesa corrent pel valor del deflactor de la despesa cultural. En 
l’elaboració d’aquest indicador s’ha utilitzat l’evolució de la despesa del total del grup 9 de l’EPF. Existeix un fort creixe-
ment de la despesa real en aparells receptors, d’enregistrament i reproducció de so (46,01%), bàsicament per l’augment 
en l’adquisició de televisors i vídeos (65,59%). Es constata un augment menor a altres béns durables per a l’esbarjo i la 
cultura en espais coberts (6,77%).

La resta de partides mostra un decreixement. Respecte d’això, destaca la despesa en suports per a l’enregistrament 
de so, imatge i dades (-48,48%), equips fotogràfics i cinematogràfics (-47,13%), equips i accessoris pel tractament de 
la informació (-28,19%), premsa (-25,38%), reparació d’equips audiovisuals - tractament de la informació (-19,06%), 
serveis culturals (-10,36%) i llibres no de text (-7,45%). Cal destacar, però, que dins la partida de serveis culturals, tant la 
despesa en museus, jardins i biblioteques com la despesa en cinemes, teatres, altres espectacles i balls experimenten 
un creixement al llarg del període 2006-2010, del 9,68% i 7,87%, respectivament.

3.2 Composició de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació al llarg del període 2006-2010

En els apartats següents s’analitza l’estructura de la despesa de les llars catalanes en diferents articles culturals i de co-
municació. Aquesta despesa s’ha agrupat en diverses classificacions, atenent a la naturalesa del bé o servei d’aquests 
articles (apartat 3.2.1), al seu caràcter fonamentalment cultural o auxiliar en possibilitar l’accés al consum dels productes 
de contingut cultural (3.2.2) o al sector cultural al qual pertanyen (3.2.3). En un darrer apartat (3.2.4) s’inclouen els béns 
i serveis culturals i de comunicació més consumits per la societat catalana al llarg del període considerat.

La despesa real es calcula dividint la despesa corrent pel valor del deflactor de la despesa cultural, que s’elabora utilit-
zant l’evolució de la despesa del total del grup 9 de l’EPF (tot i que 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).

3.2.1. Despesa de les llars catalanes en béns i en serveis culturals i de comunicació

Pel que fa a la composició de la despesa, aquesta es fa majoritàriament en béns culturals i de comunicació. Així, al llarg 
del període analitzat, el percentatge de despesa en aquests béns respecte al total de la despesa cultural i de comuni-
cació representa al voltant del 62%, excepte una caiguda al 57% l’any 2007. En el temps, s’aprecia una tendència a la 
reducció de la despesa en tots dos grups, béns i serveis, especialment en els primers. Malgrat tot, la despesa en serveis 
culturals i de comunicació ha augmentat lleugerament el seu pes relatiu de 37,6% el 2006 a 38,5% el 2012.
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El darrer any considerat, el 2010, la despesa total en béns culturals i de comunicació va ascendir a 1.362,9 milions 
d’euros, i la despesa en serveis a 854,78 milions d’euros. En termes unitaris, la despesa mitjana en béns culturals i de 
comunicació va ser de 490,82 euros per llar, de 187,93 euros per persona i de 282,89 euros per unitat de consum. En 
el cas dels serveis, les llars catalanes van gastar una mitjana de 360 euros, alhora que el consum per persona va ser de 
137 euros, i de 207 euros per unitat de consum. Per tant, es constata un decreixement important de la despesa en béns 
i serveis culturals durant el període 2006-2010.

Pel que fa a l’evolució de la despesa total real en béns culturals i de comunicació al llarg del període 2006-2010, la cai-
guda de la despesa en béns (14,62%) ha estat molt superior a l’experimentada pels serveis (10,98%). Quant a les llars 
catalanes, la despesa real en béns culturals i de comunicació ha baixat un 19,92% i en serveis un 16,83%. Un comporta-
ment similar s’observa en la mitjana de despesa per unitat de consum, que ha baixat el seu consum de béns un 18,35% 
i la despesa en serveis un 15,41%. En el cas de la mitjana de despesa per persona, les dues magnituds experimenten 
també una evolució negativa, la despesa en béns ha caigut un 17,58%; la despesa en serveis, un 13,99%.

Taula 3. Evolució de la despesa nominal total i mitjana en béns i en serveis culturals i de comunicació: 
2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010

Despesa total (milions d’euros)

Total béns 1.617,34 1.683,53 1.706,78 1.646,76 1.380,85

Total serveis 972,90 1.275,35 989,23 1.032,74 866,03

Despesa mitjana per llar (euros)

Total béns 621,02 628,25 619,41 591,60 497,28

Total serveis 374,00 475,95 359,64 369,37 311,04

Despesa mitjana per unitat de consum (euros)

Total béns 351,01 357,71 357,66 343,35 286,61

Total serveis 212,00 270,54 206,79 214,22 179,33

Despesa mitjana per persona (euros)

Total béns 231,01 236,46 237,77 226,23 190,40

Total serveis 139,00 178,36 136,86 143,14 119,55

Taula 4. Taxa de creixement anual i del període (a preus constants) de la despesa real total i mitjana en 
béns i en serveis culturals i de comunicació: 2006-2010
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Taxa variació
     2006-2010 %

Total (milions d’euros)

Total béns 4,09 1,38 -3,52 -16,15 -14,62

Total serveis 31,09 -22,43 4,40 -16,14 -10,98

Mitjana per llar (euros)

Total béns 1,16 -1,41 -4,49 -15,94 -19,92

Total serveis 27,26 -24,44 2,71 -15,79 -16,83

Mitjana per unitat de consum (euros)

Total béns 1,91 -0,01 -4,00 -16,52 -18,35

Total serveis 27,61 -23,56 3,59 -16,29 -15,41

Mitjana per persona (euros)

Total béns 2,36 0,55 -4,86 -15,84 -17,58

Total serveis 28,31 -23,26 4,59 -16,48 -13,99

3.2.2. Despesa de les llars catalanes en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i béns i ser-
veis connexos

En separar els articles en funció del seu contingut fonamentalment cultural i de comunicació o perifèric es pretén dife-
renciar aquelles despeses en béns i serveis que són característics del camp cultural, que creen, expressen, interpreten, 
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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 cul-
tural (com ara la televisió, la ràdio, els reproductors de música i imatge, els projectors de pel·lícules cinematogràfiques, 
equips i accessoris per al tractament de la informació, etc.).

Les dades constaten que els béns i serveis connexos representen més del 50% (entre 54 i 58%) del total de la despesa 
al llarg de tot el període, exceptuant l’any 2009 que es queden al 49%.

L’any 2010, la despesa total en béns i serveis de contingut cultural va caure fins a 972,2 milions d’euros. En mitjanes, 
la despesa per llar en aquests articles va ser de 350 euros, de 134 euros per persona i de 202 per unitat de consum. 
Pel que fa als béns i serveis connexos, la despesa total va ser de 1.245,48 milions d’euros i en mitjanes, la despesa va 
baixar a 447,82 euros per llar, a 257,89 euros per unitat de consum i a 171,93 euros per persona.

Pel que fa a l’evolució de la despesa real, la tendència és negativa en totes les consideracions. El consum total en béns i 
serveis de contingut cultural i de comunicació ha disminuït un 8,7% i el consum d’articles connexos, un 16,5%. En el cas 
de les llars, la mitjana de despesa en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació ha caigut un 14,6% mentre 
que la despesa en articles connexos s’ha reduït un 21,8%. Per unitat de consum, també ha baixat en ambdós tipus de 
productes, un 20,6% en el cas dels béns i serveis estrictament culturals i un 12,5% en els articles connexos. La mitjana 
de despesa per persona ha experimentat caigudes en ambdós tipus de productes, un 19% en béns i serveis culturals i 
un 12,4% en connexos.

Taula 5. Evolució de la despesa total i mitjana en béns i serveis de contingut cultural i de comunicació i 
connexos: 2006-2010 (preus constants)
 2006 2007 2008 2009 2010

Despesa total (milions d’euros)

Articles culturals 1.511,54 1.641,94 1.456,94 1.317,93 1.261,88

Articles connexos 1.078,70 1.316,93 1.239,07 1.361,57 985,00

Despesa mitjana per llar (euros)

Articles culturals 580,02 612,21 529,50 471,48 453,72

Articles connexos 415,00 491,98 449,55 489,49 354,61

Despesa mitjana per unitat de consum (euros)

Articles culturals 329,01 348,69 305,72 275,28 261,29

Articles connexos 234,00 279,56 258,74 282,28 204,66

Despesa mitjana per persona (euros)

Articles culturals 215,01 229,45 202,81 182,18 174,19

Articles connexos 155,00 185,37 171,83 187,19 135,76

Taula 6. Taxes de creixement anual i del període de la despesa total i mitjana en béns i serveis de con-
tingut cultural i de comunicació i connexos: 2006-2010 (preus constants)
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Taxa variació
     2006-2010 %

Total (milions d’euros)

Articles culturals 8,63 -11,27 -9,54 -4,25 -16,52

Articles connexos 22,09 -5,91 9,89 -27,66 -8,69

Mitjana per llar (euros)

Articles culturals 5,55 -13,51 -10,96 -3,77 -21,78

Articles connexos 18,55 -8,62 8,88 -27,56 -14,55

Mitjana per unitat de consum (euros)

Articles culturals 5,98 -12,32 -9,96 -5,08 -20,58

Articles connexos 19,47 -7,45 9,10 -27,50 -12,54

Mitjana per persona (euros)

Articles culturals 6,72 -11,61 -10,17 -4,39 -18,98

Articles connexos 19,59 -7,31 8,94 -27,47 -12,41
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3.2.3. Despesa de les llars catalanes en béns i serveis culturals i de comunicació, segons el sector cultural

En aquest apartat es detalla la despesa privada en béns i serveis culturals i de comunicació en funció del sector cultural 
al qual pertanyen. El sector més important en el període pel que fa a la despesa privada en cultura i comunicació és el 
relacionat amb els equips i accessoris audiovisuals pel tractament d’informació, que oscil·la entre el 27% i el 33% de la 
despesa cultural i de comunicació. Pel que fa a la resta de sectors culturals, es produeix una distribució força equilibrada 
del seu pes sobre la despesa total: els serveis culturals es mouen entre el 21% i el 27%; el material imprès i literatura del 
18% al 25% i altres béns i serveis culturals oscil·len del 20% al 27%. 

En el darrer any considerat, el 2010, la despesa total en equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació 
va ascendir a 740,4 milions d’euros; la despesa en serveis culturals a 541,8 milions d’euros; la despesa en altres béns i 
serveis a 496,18 milions d’euros i, finalment, en material imprès i literatura a 439,3 milions d’euros. En mitjanes, les llars 
catalanes varen gastar 267 euros en equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació; 195 euros en ser-
veis culturals; 178 en altres béns i serveis i 158 en material imprès i literatura. Per unitat de consum, les despeses varen 
ser de 154, 113, 102 i 91 euros, respectivament. Finalment, per persona les quantitats gastades varen ascendir a 101, 
74, 69 i 61 euros, respectivament, per a cadascun dels sectors culturals esmentats.

Quant a l’evolució de la despesa real total al llarg del període, tots els sectors culturals presenten caigudes de despesa. 
Malgrat tot, hi ha dos perfils de caiguda de despesa ben diferenciats: els sectors d’altres béns i serveis i material imprès i 
literatura veuen disminuïda la seva despesa d’una manera considerable (27,87% i 17,84%, respectivament), mentre que 
els equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació pateixen una reducció de despesa més moderada 
(4,63% i 2,84%, respectivament).

Taula 7. Evolució nominal de la despesa total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector 
cultural i taxa de creixement anual: 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010

Despesa total (milions d’euros)

Material imprès i literatura 541,70 531,30 580,00 675,70 439,30

Serveis culturals 565,00 804,20 674,10 694,90 541,80

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 786,60 856,90 886,40 739,20 740,40

Altres béns i serveis 696,94 760,56 558,19 567,00 496,18

Despesa mitjana per llar (euros)

Material imprès i literatura 209,00 199,00 210,00 243,00 158,00

Serveis culturals 217,00 300,00 245,00 250,00 195,00

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 302,00 320,00 323,00 265,00 267,00

Altres béns i serveis 267,02 282,99 202,03 202,00 177,82

Despesa mitjana per unitat de consum (euros)

Material imprès i literatura 118,00 113,00 122,00 140,00 91,00

Serveis culturals 122,00 171,00 140,00 144,00 113,00

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 171,00 182,00 185,00 154,00 154,00

Altres béns i serveis 152,01 160,99 118,02 119,00 101,89

Despesa mitjana per persona (euros)

Material imprès i literatura 78,00 75,00 81,00 93,00 61,00

Serveis culturals 81,00 113,00 93,00 95,00 74,00

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 112,00 120,00 123,00 101,00 101,00

Altres béns i serveis 99,01 105,99 78,01 80,00 68,93
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Taula 8. Evolució de la despesa real total i mitjana en cultura i comunicació en funció del sector cultu-
ral i taxa de creixement anual: 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010

Despesa total (milions d’euros)

Material imprès i literatura 541,70 532,36 579,42 676,38 445,08

Serveis culturals 565,00 805,81 673,43 695,60 548,93

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 786,60 858,62 885,52 739,95 750,15

Altres béns i serveis 696,94 762,08 557,64 311,12 502,71

Despesa mitjana per llar (euros)

Material imprès i literatura 209,00 199,40 209,79 243,25 160,08

Serveis culturals 217,00 300,60 244,76 250,25 197,57

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 302,00 320,64 322,68 265,27 270,52

Altres béns i serveis 267,02 283,56 201,83 111,11 180,16

Despesa mitjana per unitat de consum (euros)

Material imprès i literatura 118,00 113,23 121,88 140,14 92,20

Serveis culturals 122,00 171,34 139,86 144,15 114,49

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 171,00 182,36 184,82 154,16 156,03

Altres béns i serveis 152,01 161,31 117,90 65,07 103,23

Despesa mitjana per persona (euros)

Material imprès i literatura 78,00 75,15 80,92 93,09 61,80

Serveis culturals 81,00 113,23 92,91 95,10 74,97

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 112,00 120,24 122,88 101,10 102,33

Altres béns i serveis 99,01 106,20 77,93 44,04s 69,84

Taula 9. Taxes de creixement anual i del període de la despesa total i mitjana en cultura i comunicació 
en funció del sector cultural: 2006-2010 (preus constants)
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Taxa variació
     2006-2010 %

Despesa total (milions d’euros)

Material imprès i literatura -1,72 8,84 16,73 -34,20 -17,84

Serveis culturals 42,62 -16,43 3,29 -21,08 -2,84

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 9,16 3,13 -16,44 1,38 -4,63

Altres béns i serveis 9,35 -26,83 -44,21 61,58 -27,87

Mitjana per llar (euros)

Material imprès i literatura -4,59 5,21 15,95 -34,19 -23,41

Serveis culturals 38,53 -18,58 2,25 -21,05 -8,96

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 6,17 0,64 -17,79 1,98 -10,43

Altres béns i serveis 6,19 -28,82 -44,95 62,14 -32,53

Mitjana per unitat de consum (euros)

Material imprès i literatura -4,05 7,64 14,98 -34,21 -21,87

Serveis culturals 40,44 -18,37 3,06 -20,57 -6,16

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 6,65 1,34 -16,59 1,21 -8,76

Altres béns i serveis 6,12 -26,91 -44,81 58,66 -32,09

Mitjana per persona (euros)

Material imprès i literatura -3,65 7,68 15,04 -33,61 -20,77

Serveis culturals 39,79 -17,95 2,36 -21,16 -7,44

Equips accessoris audiovisuals tractament d’informació 7,36 2,19 -17,72 1,21 -8,63

Altres béns i serveis 7,26 -26,62 -43,48 58,56 -29,46
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4. Conclusions

L’anàlisi descriptiva de la despesa en cultura i comunicació de les llars catalanes al llarg del període 2006-2010 és con-
tinuació d’una prèvia sobre l’evolució de la mateixa despesa en el període 1998-2008, i mostra una panoràmica bastant 
diferent, en què la crisi econòmica ha canviat el signe de la tendència positiva d’anys anteriors.

L’any 2010 la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació ha superat lleugerament els 2.200 milions d’euros, 
que representen el 2,5% de la despesa total de les llars. L’anàlisi per partides constata que les llars catalanes van desti-
nar gran part de la seva despesa a la compra de serveis culturals (un 36% de la despesa total en cultura i comunicació). 
D’aquest grup destaca especialment la despesa en cinemes, teatres, altres espectacles i balls (15%), així com en quotes 
de llicència de ràdio i televisió i subscripcions a xarxes de cable i satèl·lit (8%). A aquest grup de despesa, li segueix el 
consum en béns de comunicació, com ara, aparells d’enregistrament i reproducció de so (18%), equips i accessoris per 
al tractament de la informació (12%) i despesa en premsa (10%).

L’evolució de la despesa al llarg del període 2006-2010 ha estat negativa, amb una disminució al voltant del 13% en ter-
mes constants. Quant a la participació dels articles culturals i de comunicació en la despesa total de les famílies, aquesta 
també ha disminuït, i ha passat de representar gairebé el 3%, a l’inici del període, al 2,5% al final d’aquest.

L’anàlisi per articles posa, però, de relleu comportaments diferenciats. Així, s’observa un fort creixement de la despe-
sa real en televisors (66%) i un augment menor de la despesa en altres béns durables per a l’esbarjo i la cultura en 
espais coberts (7%). La resta de partides mostra un creixement negatiu, en què destaca la despesa en suports per a 
l’enregistrament de so, imatge i dades (-48%), equips fotogràfics i cinematogràfics (-47%), equips i accessoris per al 
tractament de la informació (-28%), premsa (-25%), reparació d’equips audiovisuals i de tractament de la informació 
(-19%), serveis culturals (-10%) i llibres no de text (-7%).

Quant a les pautes de consum de les llars catalanes, cal fer notar un major consum de béns que de serveis culturals i 
de la comunicació, en una relació aproximada de 60%-40%. Pel que fa a la naturalesa dels béns o serveis consumits 
destaca un predomini en el consum de béns i serveis connexos (al voltant del 56%) davant dels estrictament culturals i 
de comunicació.

L’anàlisi per sectors culturals ha posat de relleu com al llarg del període 2006-2010 es produeix una distribució força 
equilibrada del pes dels diferents sectors culturals i de comunicació sobre la despesa total, que oscil·la entre el 18% i el 
33%. Per sectors, s’observa com la despesa en material imprès i literatura varia entre el 18% i el 25% al llarg del període; 
la despesa en serveis culturals, entre el 22% i el 27%; la despesa en equips i accessoris audiovisuals de tractament de 
la informació, entre el 28% i el 33% i, finalment, la despesa en altres béns i serveis, entre el 21% i el 27%.

A tall de resum, cal assenyalar, per una banda, com els efectes de la crisi s’han deixat sentir també en la despesa en 
béns i serveis culturals i de comunicació de les llars catalanes. Per altra banda, com aquesta contracció de la despesa 
no ha afectat per igual tots els béns i serveis culturals. En aquest sentit, s’observa una preferència de les llars catala-
nes pels béns i serveis més pròpiament lligats a la comunicació (televisors, quotes de llicències per a ràdio i televisió i 
subscripcions a cable i satèl·lit), tot i que en els darrers anys aquesta preferència conviu amb un augment de la despesa 
destinada a serveis de contingut més cultural, com ara cinemes, teatres i altres espectacles.
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