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Què és ALICE 

ALICE (Lliga d'animació per a augmentar la cooperació a Europa) és un 
projecte europeu de cooperació interregional dedicat al sector de l'animació.  

Els sis socis d’ALICE  WALLIMAGE -Valònia (BE)-, PICTANOVO -Haut-de-France 
(FR)-, PROA -Catalunya (ESP)-, PUGLIA REGION  -Regió de Puglia (IT)-, MINISTRY 
OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC -Regió de Bratislava (SK)- i RZESZOW 
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (RARR) -Rzeszow (POL)-  detecten, 
analitzen i posen en comú les dificultats i barreres que troba el sector de 
l'animació, fent partícips del diàleg a experts, representants del sector i 
autoritats, amb la finalitat de poder presentar una bateria de solucions i millores 
basades en l'intercanvi d'experiències, en la detecció de bones pràctiques i en 
definitiva, en la cooperació interregional. 

• ALICE visibilitza el sector de l’animació a Europa. 

• ALICE cohesiona als agents del sector de l'animació dins dels territoris.  

• ALICE es construeix com a espai de diàleg, d'intercanvi d'experiències i 
de generació de solucions innovadores per al sector de l'animació.  

Objectius d’ALICE 

• Fomentar el creixement de les pimes europees dedicades a l'animació, 
incidint en la millora de les polítiques relacionades amb aquest sector:  

o Facilitant les coproduccions.  

o Dinamitzant l'accés al finançament.  

o Augmentant la seva competitivitat al mercat internacional.  

• Millorar la formació i retenir el talent del sector de l'animació a Europa.  
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Durada d’ALICE 

• Fase I: des de l'1 d'agost de 2019 fins al 31 de juliol 2021  
Al llarg d'aquesta fase es desenvolupa un pla d'acció, sobre la base de 
l'intercanvi d'experiències, la realització d'estudis i el diàleg entre els socis 
d'ALICE, obtenint una sèrie de propostes que pretenen donar solució als 
problemes detectats.  

• Fase II: des de l'1 d'agost de 2021 fins al 31 de juliol 202 
En aquesta fase s'implementa el pla d'acció: es farà un informe que 
plasmarà l'èxit (o no) del pas de la teoria a la pràctica de les propostes 
desenvolupades a la fase I. 

Els socis d’ALICE 

WALLIMAGE  
Soci Líder 
Mons, Regió Valona, Bèlgica.  

Empresa pertanyent el 100% al govern de Valònia, va ser creada 
el 2001 per al foment del desenvolupament i la sostenibilitat de 
la indústria audiovisual regional. 

Wallimage és el Fons d'Inversió való per al finançament de 
l'audiovisual, mitjançant ajuts selectius i ajuts a la coproducció.  

Les línies d'ajut inclouen ficció, documental, animació i nous 
formats, tant per a TV com per a cinema; a més, disposa d'una 
línia de finançament per a les empreses audiovisuals.  

Wallimage actua, a més, com a empresa d'anàlisi i consultoria, 
participant econòmicament a produccions que suposaran una 
despesa significativa al territori; a més, és l'organisme que 
informa sobre els incentius fiscals i coordina la realització de 
rodatges al territori.  

www.wallimage.be 
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PICTANOVO  
Soci 2  
Lille, Haut-de-France, França.  

Entitat pública que gestiona, en associació amb el CNC, vuit fons 
per l'audiovisual (d'escriptura, desenvolupament i producció). 
Finança obres per a cinema i televisió -documental, animació i 
ficció- però també videojocs i nous formats.  

Actua també com a film commission, amb àmplies bases de 
dades tant de professionals com d'empreses o localitzacions i 
desenvolupa labors de consultoria i formació contínua.  

www.pictanovo.com 

PROA  
Soci 3  
Barcelona, Catalunya, Espanya.  

Única entitat privada en el projecte ALICE, PROA és la Federació 
de Productors Audiovisuals d'àmbit estatal, amb base a 
Barcelona.  

Fundada el 2008, compta en l'actualitat amb 7 associacions 
federades i més de 200 socis en total, entre empreses 
productores de programes d'entreteniment televisiu, documentals, 
ficció, animació i videojocs. 

La Federació actua com a agent estratègic en defensa dels 
interessos del sector audiovisual a nivell nacional i internacional, 
treballant en la construcció d'un ecosistema audiovisual 
sostenible que millori les condicions dels seus socis, generant 
espais d'informació i formació accessible.  
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ProAnimats, l'associació professional de productors d'animació, 
amb una vintena d'empreses productores associades, està 
federada a PROA i participa activament en altres organitzacions 
com DIBOOS (Federació Espanyola d'Animació) i ANIMATION in 
EUROPE, la Federació Europea d'Associacions de Productors 
Independents d'Animació, que reuneix vint-i-dues organitzacions 
de quinze països europeus.  

www.proafed.com 

PUGLIA REGION 
Soci 4  
Bari, Regió de Puglia, Itàlia.   

El Govern regional de Puglia (Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territori della Regione Puglia) 
a través de la Puglia Film Commission Foundation, actua com a 
suport econòmic en tots els estadis dels projectes audiovisuals 
(llargmetratges cinematogràfics, curtmetratges, sèries i formats 
televisius i documentals), des de la cerca de coproductors -a 
través de l’Apulia Film Forum- com en la producció - a través de 
l’Apulia Film Fund i el seu cash rebate -i la posterior promoció de 
les obres.  

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC  
Soci 5 
Bratislava, República d’ Eslovàquia.  

El Ministeri de Cultura Eslovac ha desenvolupat una intensa 
activitat en el disseny d'una estratègia per al desenvolupament 
de les Indústries Culturals, a través dels Slovack Audiovisual 
Funds (que compten amb un programa específic de suport a 
l'animació) o la creació del Slovak Arts Council, entitat que fa 
costat al sector dels videojocs i que el Ministeri gestiona a través 
del Culture and Creativity development Department els primers 
i el Media, Audiovisual and Copyright Department el segon. 
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A més, la televisió pública eslovaca (RTVS) ha apostat per una 
forta inversió com a coproductors en contingut d'animació 
infantil.  

Amb totes aquestes mesures, la indústria de l'animació eslovaca 
s'ha enfortit, i ara s'enfronta a nous reptes: el foment de les 
coproduccions amb Europa Occidental, la cerca de nous models 
de distribució per a contingut animat i el desenvolupament de 
fórmules per incentivar la inversió pública i privada en la 
indústria de l'animació.  

www.culture.gov.sk 

RZESZOW TERRITORIAL DEVELOPMENT AGENCY 
(RARR)  
Soci 6  
Rzeszow, Polònia. 

L'objectiu de la RARR, és donar suport al desenvolupament del 
Voivodat (província) de Podkarpackie. Actualment és un dels 
actors més importants a l'escenari social i econòmic regional, 
centrant les seves operacions en el marc de xarxes de 
cooperació nacionals i europees.  

Per a aquesta regió, que compta amb dues fonts públiques de 
finançament de l'audiovisual (la nacional, a través del Polish Film 
Fund –que també gestiona el cash rebate del 30% per a 
produccions poloneses, coproduccions i services- i la regional, a 
través del Podkarpackie Film Commission) la prioritat és 
incentivar la competitivitat de les pimes de la regió, donant 
suport a la creació d'estudis d'animació, fomentant el 
desenvolupament dels clústers audiovisuals i estimulant els 
programes de formació i actualització del talent regional. 

www.rarr.rzeszow.pl 
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Funcionament d’ALICE 

El diàleg interterritorial s'estructura sobre quatre grups de treball (WG), que 
lideren o colideren un o diversos socis del projecte: 

• FINANCIAL & LEGAL (F&L WG). Coliderat per Pictanovo i Wallimage. 
Té com a objectiu l'estudi del marc legal i normatiu de les coproduccions 
europees, per proposar la creació de nous sistemes de finançament 
públic o l'adaptació dels ja existents, amb l'objectiu de facilitar a les pimes 
la col·laboració i l'accés al finançament, en el marc de les coproduccions 
internacionals. 

• ENTREPRENEURSHIP & TRAINING (E&T WG). Liderat per la Regió de Puglia. 
Té com a objectiu establir plans de suport a l'emprenedoria innovadora i 
inclusiva a través de la cooperació público-privada, inclosos plans de 
formació innovadors que puguin implementar-se a les regions dels socis.  

• PROMOTION & AUDIENCES WG (P&A WG). Coliderat pel Ministeri de 
Cultura Eslovac i PROA. 
Aquest grup de treball examina els últims mètodes utilitzats per a 
distribuir i promocionar contingut, identificant àrees de millora. 

• CLUSTER / SMART SPECIALIZATION WG (C/SS WG). Liderat per l'Agència 
de Desenvolupament Regional de Rzeszow. 
Estudia com les estratègies dels clústers i l’ “especialització intel·ligent” 
aborden la cadena de valor de l'animació digital.  

A més de les reunions i conclusions dels diferents grups de treball, des de PROA, 
amb el suport del Ministeri de Cultura Eslovac, es va proposar realitzar un MODEL 
PER A l'ESTUDI DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE L'ANIMACIÓ, que 
faciliti establir una metodologia comuna d'estudi del sector, harmonitzant els 
principals indicadors i les variables que cal tenir en compte per a: 

• Obtenir una radiografia del sector completa a qualsevol territori. 

• Permetre que les dades siguin comparables. 

• Facilitar la identificació de les baules de la cadena de valor de l'animació 
que cal enfortir a cada territori. 

• Ajudar a planificar el creixement de l'ecosistema del sector de l'animació 
amb una estratègia orgànica i sostenible. 
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Motivació per la realització d’aquest estudi 

La indústria de l'animació és un sector resilient, compromès, internacionalitzat, 
generador d'ocupació qualificada, jove i estable, que abraça la diversitat i que 
pot liderar l'avantguarda digital. És, a més, una indústria deslocalitzada i flexible  
que genera activitats complementàries basades en la IP, actiu intangible d'un 
territori, en forma de productes crossmedia i llicències. 

L'animació infantil és, també, una forma d'entreteniment educatiu, un 
constructor de referents que ajudarà a definir la visió del món durant la 
infància. 

La indústria de l'animació és un sector molt més rellevant i estratègic del que 
a priori ha pogut ser considerat, posicionant-se actualment com el sector 
audiovisual amb una major previsió de creixement, que pot dotar a un territori 
d'un enorme actiu econòmic, laboral, cultural, educatiu i tecnològic. 

El setembre de 2017, Creative Europe Media va presentar el seu ANIMATION 
PLAN FOR EUROPE, basant les seves recomanacions i propostes, d'una banda 
en el diàleg mantingut per la Comissió Europea amb els diferents agents del 
sector i d’una altra, en la informació continguda a l'informe més complet i 
actualitzat amb el qual compta l'animació europea fins avui: la publicació de 
l'Observatori Europeu de l'Audiovisual de 2015 “Mapping the animation industry 
in Europe”.  

L’ANIMATION PLAN FOR EUROPE destacava el potencial de creixement del 
sector de l'animació -flexible i pioner en l'adopció de solucions innovadores, 
tecnològiques i artístiques, i en l'assaig de nous models de negoci- i la 
universalitat de les obres audiovisuals d'animació -capaces de trobar públic en 
molts altres països diferents al de producció i d'interessar a grups d'edat 
diversos-. 
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Però el document també parava atenció en alguns dels seus punts febles, com 
el seu cicle de producció molt més llarg: l'animació, comparant-la amb una 
obra d'imatge real, necessita més temps i més diners per a ser realitzada i la 
rendibilitat de la inversió, conseqüentment, pot demorar-se fins a deu anys 
-incloent el període de desenvolupament del projecte- en el cas dels 
llargmetratges cinematogràfics. L'accés al finançament adequat per a l'empresa 
i l'obra audiovisual a curt, mitjà i llarg termini es converteix, per tant, en un repte 
fonamental per al sector. 

Un altre aspecte abordat és la tradicional dependència del sector de l'animació, 
pel que fa al seu finançament, de les televisions tradicionals lineals (públiques 
i privades), que es troben ara enfront de la competència creixent dels nous 
agents (plataformes de VOD i vídeo sharing) i sotmeses a una gran pressió 
pressupostària, necessitant d'una banda una adaptació urgent als nous models 
digitals de consum audiovisual i, d’una altra, que s'harmonitzin les obligacions 
de tots els prestadors de serveis de comunicació audiovisual (lineals i no lineals) 
dirigits a una audiència europea, tant pel que fa a la inversió anticipada en obra 
europea com a les quotes de contingut europeu en les seves graelles i catàlegs. 

Pel seu costat, els creadors de contingut audiovisual d'animació havien 
d'adaptar-se també a aquests canvis en els patrons de consum dels usuaris - 
que modifiquen les tendències en els formats i la monetització dels continguts - 
i als models de negoci que plantegen les OTT, que generalment impliquen, per 
als productors independents, una major dificultat en la retenció de la IP. 

Els reptes als quals s'enfrontava el sector de l'animació europea enumerats a 
l’ANIMATION PLAN eren: 

• La retenció del talent, mitjançant la creació d'un marc que fomenti el 
creixement de les empreses del sector i la sincronia entre formació i 
empresa (tenint present la necessària actualització formativa permanent 
de professionals i professorat). 

• La conservació de la propietat intel·lectual, (IP),  un actiu intangible que 
l’ANIMATION PLAN posa en valor i que necessita, per convertir-se en una 
eina valuosa d'explotació i monetització de les obres, d'un augment de la 
inversió en promoció i màrqueting i d’una major atenció a les estratègies 
de distribució. 

• La creació i promoció de la marca “Animació Europea”, construint la 
seva identitat i la seva imatge i fent-la competitiva a nivell global. 
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• L'accés al finançament del sector, millorant les fonts de finançament 
públiques i privades ja existents i implementant-ne altres de noves, 
d’acord amb la transformació dels models de negoci de consum de 
l'audiovisual, que permetin garantir el finançament de les empreses a 
curt termini (tresoreria), però també a mitjà (avals i accés a crèdits) i llarg 
termini (mitjançant la conservació de la IP), permetent un creixement 
estable del sector.  

Mirant al futur, les prioritats que enunciava l’ANIMATION PLAN feien referència al 
talent, a la promoció i les audiències, i a l'accés al finançament. 

• Formació i talent: plantejava l'objectiu de convertir Europa en un lloc de 
treball atractiu per al talent europeu i estranger: 

o Fomentant les relacions entre formació i indústria. 

o Facilitant la mobilitat del talent. 

o Emfatitzant la importància de l'actualització formativa. 

• Promoció i audiències: marcava l'objectiu d'augmentar la competitivitat 
global de l'animació europea a través de la promoció, el màrqueting i el 
doblatge: 

o Millorant la inversió i l'estratègia en promoció i màrqueting. 

o Augmentant la inversió en subtitulat i doblatge. 

o Incentivant i facilitant les coproduccions. 

• Finançament: amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament per 
fomentar el creixement del sector: 

o Desenvolupant nous instruments financers.  

o Combinant els finançaments públic i privat. 

o Reforçant el diàleg entre el sector financer i la indústria de 
l'animació. 

Amb aquest planejament, la Comissió va concloure amb el desig que, en cinc 
anys, l'animació europea hagués consolidat la seva identitat i es reconegués 
com un segell de qualitat tant per a produccions cinematogràfiques, com no 
cinematogràfiques. 
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Aquesta visió de l’ “Animació europea” com una unitat xocava, no obstant això, 
amb les xifres heterogènies que plantejava la ja esmentada publicació de 
l'Observatori Europeu de l'Audiovisual de 2015 “Mapping the animation industry 
in Europe” del sector de l'animació en cadascun dels diferents territoris 
estudiats, no sols pel que fa al nombre d'obres produïdes i el seu pressupost 
mitjà, sinó també al nombre de pantalles cinematogràfiques, televisions digitals 
o canals destinats a un públic infantil. 

A més, la radiografia general que oferia de l'animació produïda a Europa en el 
període 2010-2014, pel que fa a competitivitat global, referida a volum de 
producció i audiència, presentava dades preocupants: 

• El 14,7% de les entrades de cinema europees es destinen a pel·lícules 
d'animació.  

• L'animació europea només aconsegueix el 20% del mercat de l'animació 
a Europa.  

• Es produeix una mitjana anual de 50 pel·lícules d'animació europees.  

• De les 188 noves pel·lícules d'animació estrenades a la Unió Europea el 
2014, 107 van ser produïdes a la UE. No obstant això, les 44 pel·lícules dels 
EUA estrenades, van representar la major part de la taquilla de 
l'animació aquell any.  

• D'un total de 301 (més altres 40 emissions simultànies en alta definició), 
217 canals infantils estan establerts a la Unió Europea per filials 
estatunidenques.  

• Pel que fa al volum de producció televisiva, França se situa com el primer 
país europeu amb major nombre d'hores d'animació televisiva 
produïdes: 285 hores el 2015.  

• La proporció d'obres europees emeses pels canals infantils europeus 
sembla estar vinculada a la dinàmica de cada indústria nacional 
d'animació. Els canals infantils del Regne Unit o de França proposen una 
elevada quota d'animació nacional.  

• La proporció d'animació europea també varia fortament entre les 
plataformes europees de VOD. Els Estats Units (i a vegades el Japó) són 
generalment la primera font de programació. 
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D'una banda, l'Animació Europea semblava un concepte generat més per 
oposició a l'animació estatunidenca o japonesa, que una idea força per se i, per 
una altra, resultava fàcil arribar a la conclusió que l'animació europea necessitava 
tenir un marc de desenvolupament més favorable en tota la seva cadena de valor 
i que per a això, resultava imprescindible conèixer a fons totes les etapes que 
intervenen en el seu procés generador. 

A més de l’ANIMATION PLAN FOR EUROPE, altres iniciatives que cal tenir 
presents es van posar en marxa: 

Per part del sector, el 2016, 14 entitats de 12 països europeus van fundar 
ANIMATION in EUROPE, la federació europea d'associacions de productors 
d'animació, que tenia com a objectius: 

• Aconseguir que qualsevol prestador de serveis de comunicació 
audiovisual dirigit a una audiència europea invertís en la producció de 
continguts originals a Europa. 

• Assegurar eines de f inançament públic a nivell europeu, nacional i/o 
local per a la producció d'obres audiovisuals d'animació produïdes a 
Europa. 

• Mantenir un debat regular i constructiu amb les autoritats europees 
sobre la regulació i el f inançament de la indústria de l'animació. 

I un objectiu no escrit: construir una xarxa de diàleg efectiu entre els 
productors d'animació, un intercanvi de coneixement, de pràctiques d'èxit i 
de reptes que cadascuna de les entitats que de manera regular han 
compartit experiències des del moment de la fundació d’ ANIMATION in 
EUROPE, han pogut dur a terme, enriquint enormement el seu coneixement 
sobre l'heterogeneïtat de l'animació europea. 

Per part de la Comissió Europea, i després de llarguíssims debats, l'aprovació 
el 2018 de la nova Directiva Europea sobre Mitjans Audiovisuals marca un 
camí de revisió i actualització dels models de consum i gestió de l'audiovisual, 
obligant els països membres a reflexionar sobre el marc regulador de les 
seves indústries i, als més avançats, a preparar l'entorn normatiu per a una 
realitat digital encara per imaginar en gran manera. 
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El futur passava, segons vam entendre, per la cooperació entre països, per 
l'intercanvi d'experiències i la identificació de bones pràctiques que fossin 
reproduïbles en altres territoris i, sobretot, pel coneixement en profunditat 
de les diferents etapes que afecten la cadena de valor del sector de 
l'animació. 

Quan el projecte ALICE va començar a cobrar forma ens vam adonar del 
complicat que resultava parlar d ’“animació europea” als territoris que 
formaven part del projecte, ja que a cadascun d'ells el sector comptava amb 
unes característiques molt específ iques i es trobava en estadis de maduresa 
molt diferents.  

A més, trobem una gran falta d'informació sobre aspectes que vagin més 
enllà de les obres produïdes i els seus resultats a taquilla i constatem el poc 
coneixement que teníem els uns dels altres: mentre l'animació és, per 
definició, un sector internacionalitzat, detectem una absència d'intercanvi de 
coneixement entre territoris que impedia trobar fórmules que, de facto, 
fomentessin el creixement sostenible de l'ecosistema europeu d'animació 
com una unitat orgànica. 

I si -ens preguntem- poguéssim dissenyar un model que ens permetés 
estudiar les mateixes variables i indicadors de cada territori per a: 

• Conèixer en profunditat el sector de l'animació a cada territori i el 
seu moment de maduresa.  

• Poder comparar realment el sector de l'animació als diferents 
territoris estudiant els mateixos elements.  

• Identificar en cadascun d'ells les àrees més febles que necessiten 
d'incentius estratègics. 

• Promoure interterritorialment l'adopció i adaptació de mesures que 
hagin resultat fórmules d'èxit en altres territoris 
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I si, a més, el disseny d'aquest model per a l'estudi de la cadena de 
valor de l'animació - que desenvoluparíem durant la FASE I d'ALICE - 
pogués ser l'inici d'un projecte més ampli i ambiciós?



El projecte del pla d'acció per a l'ecosistema de l'animació 
a Europa 

La nostra proposta és que aquest Model per a l'estudi de la cadena de valor del 
sector de l'animació sigui l'inici d'un pla d'acció més complet per a tot 
l'ecosistema de l'animació europeu, que quedaria estructurat en sis fases: 

FASE I.  MODEL PER A L’ESTUDI DE LA CADENA VALOR DEL SECTOR DE 
L’ ANIMACIÓ 

I.I. DEFINICIONS  
I.II LA CADENA DE VALOR DE L’ANIMACIÓ 
     Definició 
     Objectius 
     Enfocament 
     Principals variables i indicadors 

FASE II. INVESTIGACIÓ I RECOLLIDA DE DADES 
Disseny d’enquestes quantitatives i qualitatives 
Recollida de dades 
Organització de les dades 

FASE III. ANÀLISI 
Processament de les dades 
Interpretació de les dades 
Diagnòstic 

FASE IV. BENCHMARKING  1

Comparació entre els sectors en els diferents territoris  
Disseny d’un pla d’ eficiència 

A cada territori 
A nivell europeu 

FASE V. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA D’EFICIÈNCIA 

FASE VI. CONTROL 

 Eina dissenyada per aconseguir un comportament eficient als mercats o sectors (animació), que consisteix a comparar 1

el rendiment de les empreses (o territoris), a través de les mètriques definides per variables, indicadors i coeficients.

Model per a l'estudi de la cadena de valor del sector de l’animació ____________________________________   21



Metodologia emprada en la realització d’aquest estudi 

A l'inici del projecte ALICE, tant PROA com el Ministeri de Cultura Eslovac 
havien expressat el seu desig de realitzar un estudi complet del sector de 
l'animació als seus territoris, ja que tots dos organismes eren conscients que no 
poden implementar-se accions encaminades a la millora del sector si no es 
coneix en profunditat l'estadi de maduresa d’aquest i les necessitats per a les 
quals cal definir solucions a curt, mitjà i llarg termini. 

Es va acceptar que PROA liderés la proposta, ja que es va confiar en el seu 
coneixement de la matèria i en la seva interlocució directa amb molts dels 
agents involucrats en la cadena de valor.  

Les primeres converses van descobrir immediatament un dels problemes 
principals: era necessari l'establiment d'unes definicions clares i comunes per 
entendre què anàvem a tractar a l'estudi i com havia d’estructurar-se. 

Del novembre de 2019 fins al juny de 2020, el grup de treball va realitzar quatre 
reunions per establir l'estructura general del projecte, i es van intercanviar un total 
d'onze propostes del que hauria de ser el document, establint la divisió en dos 
tipus d'activitats, les principals i les de suport, així com les etapes que havien 
d'incloure's en cadascun d'aquests dos grups, concretant el seu  ordre, de manera 
que el resultat tingués coherència.  

Es va definir, a més, com organitzar la informació, destacant a l'inici de cada 
etapa quins elements es tindrien en compte i les seves definicions precises, 
procurant enfocar, a través d'aquests elements, el sentit de cada categoria. 

En aquesta etapa es va intercanviar informació amb altres agents que tenien 
interès a desenvolupar o havien desenvolupat propostes similars, com ACCIÓ 
(Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya) o CEE 
Fòrum i es va compartir documentació de referència que podia ser d'utilitat per 
concretar el nostre plantejament. 
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El mes de juny, el grup havia embastat una estructura inicial, però necessitava 
una visió externa que, a més, donés orientació sobre el treball que s'estava fent 
en altres grups, ja que s'entenia que aquest intercanvi podria enriquir 
l'estructura, dotar de contingut i oferir unes primeres pistes sobre el desglossament 
de les principals variables i els indicadors a considerar, fet i fet el factor més 
important, ja que sobre ells es traslladarà a la pràctica la teoria desenvolupada 
en aquest estudi. Calia passar a l’ “Etapa transversal”. 

A la fi de juny el grup de treball es va reunir amb els coordinadors de projecte 
ALICE, presentant-los el document confeccionat fins avui, plantejant el punt en 
el qual es trobava i com necessitava l'intercanvi transversal amb la resta dels 
socis d'ALICE: era important que l'estudi es nodrís de les consideracions dels 
altres grups de treball. 

Els coordinadors d'ALICE van enviar el mes de juliol les seves aportacions i, abans 
que finalitzés el segon semestre, PROA, que ja havia desenvolupat en solitari les 
últimes versions del document, va poder enviar una nova versió. 

Amb les consideracions que a l'octubre van afegir els coordinadors d'ALICE, 
PROA va presentar un primer esborrany a tots els socis, també el mes d'octubre, 
on establia ja les bases pel que fa a contingut, però sense sistematitzar el 
desglossament de variables i indicadors. 

Al novembre, els socis de la Regió de Puglia van presentar, dins del seu grup de 
treball “Emprenedoria i formació”, una sèrie d'enquestes per a centres 
educatius, institucions i empreses productores, que van ser de gran utilitat per 
concretar unes certes variables i indicadors amb referència a l'etapa de 
formació. La celebració el mes de desembre de 2020 del debat “The theatrical 
distribution of European animation films” dins del grup de treball “Promoció i 
audiències”, organitzat per PROA va permetre la comprensió de molts aspectes 
relacionats amb la distribució, enfocant els objectius de l'etapa on queda 
continguda aquesta baula de la cadena de valor de l'animació. 

El mes de desembre, PROA va presentar el seu segon esborrany als coordinadors 
de l'ALICE i al Ministeri de Cultura Eslovac que incloïa, ara sí, un contingut en 
profunditat de cada etapa i un desglossament exhaustiu de variables i 
indicadors. 
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El mes de maig de 2021, PROA finalitza l'estudi i procedeix a la seva traducció, 
per poder compartir-lo amb els membres d'ALICE. 

Des del punt de vista del contingut, a l'hora d'establir les activitats principals i de 
suport, així com les etapes i l'enumeració de les variables i indicadors rellevants a 
cadascuna d'elles, s'han tingut presents documents com els ja esmentats 
anteriorment ANIMATION PLAN FOR EUROPE i el desenvolupat per l'Observatori 
Europeu de l'audiovisual “Mapping the animation Industry”, però també altres 
estudis sobre els sistemes de finançament de l'audiovisual com el realitzat per 
PROA el 2017, “Els models de finançament públic de l'audiovisual a Europa”, que 
la Federació ha anat actualitzant en la mesura que la Directiva Europea sobre 
Mitjans Audiovisuals s'ha anat transposant a les normatives nacionals en els 
diferents països membres. 

S'han tingut molt present el marc normatiu europeu i el dels diferents territoris, 
informes d'entitats com a MEDIA CARTOON, ERICH POMMER INSTITUT o les 
guies elaborades per instituts de cinematografia, Film Commissions i altres 
agents de promoció del sector audiovisual, així com articles d'universitats, 
despatxos legals i altres publicacions especialitzades. La documentació utilitzada 
com a referència pot trobar-se al final del present estudi.  

Però, sobretot, s'ha dialogat: amb productors, distribuïdors, agents de vendes, 
exhibidors, advocats, centres de formació, institucions públiques per al foment 
de l'audiovisual, televisions públiques i plataformes VOD, tant europees com 
instal·lades a Europa, i s'ha assistit a conferències, cursos, seminaris i classes 
magistrals.  

Tot aquest intercanvi amb els diferents agents del sector, que no pot quedar 
reflectit a la documentació de referència, ha estat, probablement, l'element 
més valuós per cohesionar i dotar de sentit aquest estudi, la finalitat primera 
del qual ha estat en tot moment, convertir-se en una eina útil per a la millora 
del sector de l'Animació a Europa. 

Esperem que aquest Model per a l'estudi de la cadena de valor del sector de 
l'animació pugui implementar-se als territoris dels socis d'ALICE i, potser, pugui 
ampliar-se a un major nombre de territoris europeus que vulguin sumar-se al 
repte de descobrir en la indústria de l'animació una oportunitat de futur. 
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ESTRUCTURA  
DEL MODEL PER A 
L’ ESTUDI DE LA 
CADENA DE VALOR 
DEL SECTOR  
DE L’ANIMACIÓ 



I.I DEFINICIONS 

• ACTIVITATS PRINCIPALS 
Integren les etapes relacionades amb la generació del producte 
audiovisual d'animació i la seva introducció en el mercat. 

• ACTIVITATS DE SUPORT 
Inclouen les etapes que creïn les condicions necessàries per fer créixer al 
sector de l'animació europea en el seu conjunt. 

• ETAPA 
Cadascuna de les fases que construeixen el procés complet que abasta la 
indústria d'animació. 

• FIGURES CLAU 
Subjectes (persones físiques o jurídiques) implicats a cada etapa.  
Realitzen les ACCIONS que es duen a terme a cada etapa. 

• ACCIONS 
Iniciatives que les FIGURES CLAU desenvolupen a cada etapa. 

• RECURSOS 
Elements que defineixen a les figures clau i a l'etapa.  
Pot referir-se a qualitats específiques dels subjectes o al context en el 
qual es desenvolupa l'ACCIÓ. 

• VALORS PRINCIPALS 
Fites a aconseguir, objectius tangibles. 
Indicadors de la funcionalitat de l'etapa. 

• RESULTATS POSSIBLES 
Resultats mesurables que podrien obtenir-se després de l'estudi de cada 
etapa, ajudant a enriquir cada baula de la cadena de valor. 
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I.II LA CADENA DE VALOR DE L’ANIMACIÓ: ÍNDEX 

A. ACTIVITATS PRINCIPALS 
Integren les etapes relacionades amb la generació del producte audiovisual 
d'animació i la seva introducció en el mercat. 

A.1. Etapes de GENERACIÓ 
Aquelles que comprenen el procés de realització del producte final. 

A.1.1. Creació de continguts: El talent 
• Autors: Propietaris dels drets de la idea original (IP) i propietaris 

dels drets afins. 

• Talent digital de la indústria. 

• Professionals indirectament lligats a l'animació. 

A.1.2. Producció: L'empresa productora i les obres audiovisuals 
d'animació 

• Empreses productores d'animació: perfil i finançament. 

• Obres audiovisuals d'animació: classificació, finançament i 
etapes. 

A.2. Etapes de MERCAT 
Aquelles on es treballa directament amb el producte final, condicionant el 
seu valor. 

A.2.1. Distribució: Les vendes 

• Tipologia dels agents. 

• Perfil. 

• Rol. 

• Finançament. 

A.2.2. Consum: La demanda i l'oferta 

• L'audiència: perfil. 

• Tipologia dels continguts demandats. 

• Finestres de visionat. 

• Oferta de continguts d'animació 
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B. ACTIVITATS DE SUPORT 
Inclouen les etapes que creguin les condicions necessàries per fer créixer al 
sector de l'animació europea en el seu conjunt. 

B.1. Educació: Formació i actualització. 
• Centres educatius: classificació. 

• Programes de formació: classificació. 

B.2. Normativa i finançament: El marc legal. 
• Eines públiques de suport a l'audiovisual. 

o Finançament directe. 

o Finançament indirecte. 

• Finançament privat. 

B.3. Conservació: El futur. 
• Organismes. 

• Fons. 

C. ANNEX 
Els espais de diàleg entre els agents de la cadena de valor del sector de 
l'animació. 

C.1. Creació de xarxes: Fòrums i Mercats 

Model per a l'estudi de la cadena de valor del sector de l’animació ____________________________________   28



LA CADENA  
DE VALOR  
DE L’ANIMACIÓ 



ACTIVITATS PRINCIPALS  

Integren les etapes relacionades amb la generació  
del producte audiovisual d'animació i la seva introducció  
en el mercat. 
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A.1.1. Creació de continguts 

El talent 

Definició 

Aquesta etapa inclou en primer lloc: als autors, als propietaris dels drets de la 
idea original (IP) i als propietaris dels drets afins. 

• Autoria (llibres, novel·les gràfiques, còmics, videojocs). 
• Guió (idea original o adaptada), direcció i/o direcció d'animació, direcció 

de fotografia i música original. 
• Producció. 

El segon bloc està compost pels diferents professionals que conformen el talent 
digital de la indústria. 

• Equip de direcció: (Director/ Director d'animació/ Ajudant de direcció/ 
Supervisor de continuïtat/ Auxiliar de direcció). 

• Equip de producció (Productor executiu/ Director de producció/ Cap de 
producció/ Ajudant de producció/ Auxiliar de producció/ Secretari de 
producció/ Supervisor d'estudi). 

• Equip de guió (Guionista/ Coordinador de guió/ script doctor/ Gagman). 

• Director d'art/ Director de desenvolupament visual (Concept artist). 

• Artista de storyboard.  

• Equip d'animació -2D/ 3D/ Stop motion (Animador/ Dissenyador de 
personatges, decorats i atrezzo/ Fondista/ Colorista/ Modelador/ Artista de 
textures/ Artista de maquetació/ Director tècnic/ Artista d'il·luminació/ 
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Figures clau: Creadors originals (titulars dels drets -IP i afins-) i talent 
digital (artistes i altres professionals). 
Accions: Concepte i desenvolupament del concepte.  
Recursos: CV, competències, idiomes, mobilitat. 
Valors principals: Comunitat creativa. 
Possibles resultats: Base de dades del “talent digital”.



Director tècnic d’efectes visuals/ Artista d'efectes especials -FX TD-/ Artista 
de rigging/ Renderitzador/ Especialista en sincronització labial).  

• Equip de fotografia (Operador de càmera/ Ajudant de càmera/ Foquista, 
Auxiliar de càmera). 

• Equip de so (Cap de so/ Ajudant de so/ Auxiliar de so). 

• Equip de postproducció (Compositor/ Actors de veu/ Director de 
doblatge/ Supervisor de postproducció/ Muntador/ Assistent de 
muntatge/ Dissenyador de so). 

• Equip de distribució (Executiu de vendes/ Executiu de màrqueting). 

Finalment, es tindrien en compte els professionals indirectament lligats a 
l'animació.  

• Dobladors, altres artistes de VX, músics, llicenciataris, dissenyadors de 
joguines, agents o editors. 

Aquesta última secció no serà objecte del present estudi, però és convenient 
tenir-la present a l'hora de fomentar el diàleg entre tots els agents de la cadena 
de valor del sector de l'animació en un territori. 

Objectius 

• El principal objectiu és proporcionar una anàlisi DAFO de la creació, que 
sigui útil per a la planificació de mesures en el següent pas, així com per 
identificar els problemes de conservació de la propietat intel·lectual. 

• Identificar les professions més demandades i les competències més 
sol·licitades. 

• Mesurar l'impacte del sector de l'animació en termes d'ocupabilitat 
qualificada. 

Volem conèixer:  

• El paper dels creadors a la indústria de l'animació.  
• Els perfils professionals que demanda el mercat. 
• La identificació -qualitativa i quantitativa- del talent digital.  
• El volum de professionals indirectes que també participen al sector de 

l'animació. 
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Enfocament 

• Enquestes a realitzar per empleats i autònoms del sector.  

• Col·laboració amb els Departaments responsables de Treball i Ocupació. 

• Col·laboració amb associacions professionals o institucions (Com a Film 
Commissions, Instituts de cinematografia o Agències per a la promoció 
de l'audiovisual). 

Principals variables i indicadors 

Nombre de professionals a un territori, relacionats directament amb la 
producció d'obres audiovisuals d'animació, desglossat per categories i incloent 
l'espectre més ampli que podria donar-se en una producció, a les seves fases de 
desenvolupament, preproducció, producció, postproducció i distribució. Aquests 
indicadors numèrics ajudaran a conèixer, entre altres coses, l'ocupabilitat del 
sector respecte a altres sectors industrials, o el nivell d'asimetria entre formació i 
ocupació. (Fig. A.1.1) 
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FIG. A.1.1.- Classificació d’ocupacions
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Perfil dels professionals exclusius de les produccions d'animació, considerant 
indicadors demogràfics bàsics com el gènere, la discapacitat, l'edat, la 
nacionalitat o la residència, per a calibrar aspectes com la mobilitat del talent, la 
inclusió de la dona i de les persones amb discapacitat al sector o l'índex 
d'ocupació juvenil entre altres qüestions, però també indicadors d'acompliment 
com el grup professional, el tipus de contracte o els ingressos nets o indicadors 
d'avaluació, com són els relacionats amb l'educació i l'entorn formatiu 
(coneixements). (Fig. A.1.1-2) 

FIG. A.1.1.- Classificació d’ ocupacions (cont.)
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FIG. A.1.1-2.- Perfils professionals
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Llicenciatura

Màster

Doctorat o equivalent

Altre

Nivell Laboral

Director/a

Executiu/va

Empleat/a

Animador/a

Aprenent

Altre

Contractació
Per compte d’altri

Temps complet

Temps parcial

Per compte propi
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FIG. A.1.1-2.- Perfils professionals (cont.)

Ingressos mitjans (*) 
(*) SMI del país de 
residència, actualitzat.

Igual al SMI

Entre SMI i 2*SMI

Entre 2*SMI i 5*SMI

Major que 5*SMI

Coneixements

Adquirits

Software gràfic

Software animació

ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Altre

Dibuix

Altres coneixements informàtics

Motion Graphics

Altres  

Naturals

Creativitat

Imaginació

Atenció als detalls

Comunicació

Treball en equip

Altres
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A.1.2. Producció 

L'empresa productora i les obres audiovisuals d'animació 

Definició 

En aquesta etapa, en primer lloc, es parla específicament de l'empresa 
productora, donat el seu paper fonamental com a agent cohesionador entre els 
recursos creatius i financers que permetran la correcta construcció de l'obra 
audiovisual d'animació, així com el seu destacat paper com a motor de 
l'ecosistema de les indústries culturals d'un territori.  

A la segona part, s'aborda el producte en si: l'obra audiovisual d'animació en els 
seus diferents formats, ja que comporten diferents fórmules de producció i, per 
tant, diferent relació amb les altres baules de la cadena de valor. 

Finalment, s'identifica l'ecosistema d'empreses vinculades que depenen, 
interactuen o condicionen el procés de producció d'una obra audiovisual. 

Objectius 

• Es pretén obtenir una anàlisi DAFO de febleses i fortaleses de l'entorn 
intern de l'empresa productora i del procés de producció de l'obra 
audiovisual d'animació, que resultarà útil en la planificació de mesures 
eficients en la pròxima fase i en la identificació de problemes en la 
preservació de la IP. 
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Figures clau: Empreses de producció. 
Accions: Desenvolupament, preproducció, producció i postproducció.  
Recursos: Eines de finançament de l'empresa i dels projectes. 
Valors principals: Teixit empresarial sostenible. 
Possibles resultats: Augment de la producció d'obres audiovisuals 
d'animació en un territori.



• A més, es recomana aplicar en aquesta etapa una descripció de l'entorn 
extern -a través de factors polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, 
de sostenibilitat i legals- obtenint una anàlisi PESTEL que permeti la 
prevenció de possibles afectacions al teixit empresarial. 

Volem conèixer: 

o Identificació i quantificació del volum de negoci que suposa la producció 
d'animació dins l'ecosistema audiovisual d'un territori.  

o Identificació i quantificació del pes de l'empresa de producció dins la 
cadena de valor del sector. 

o Identificació de les etapes més fràgils de l'empresa productora. 

o Identificació de les etapes més fràgils del procés de producció. 

o Tipologia i quantitat d'obres audiovisuals d'animació d'un territori. 

o Volum de les obres audiovisuals d'animació d'un territori en respecte al 
total d’obres audiovisuals produïdes en aquest.  

o Fonts de finançament de l'empresa i del projecte. 

o Models de negoci i estratègies de les empreses d'animació. 

Enfocament 

• Enquestes per ser emplenades per les empreses productores. 

• Col·laboració amb institucions (Com a Ministeris de Cultura, Film 
Commissions, Instituts de cinematografia o Agències per a la promoció 
de l'audiovisual). 

• Col·laboració amb associacions i federacions de productors audiovisuals. 
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Principals variables i indicadors 

L'empresa productora 

La companyia productora serà analitzada des d'un punt de vista quantitatiu, 
identificant pols de concentració empresarial i el seu equilibri sistèmic dins d'un 
territori i, a més, des d'un punt de vista estructural -referit a la forma legal, la 
seva edat, els ingressos anuals mitjans i el nombre mitjà de professionals 
contractats (ha de quedar reflectit el grau d'inclusió: gènere i discapacitat, i 
l'edat)- i s'estudiarà també el seu model de negoci: (Fig. A.1.2-1) 

• IP pròpia: si l'empresa desenvolupa els seus propis continguts és la 
propietària de la propietat industrial i compta, per tant, amb aquest 
important actiu econòmic. 

• Serveis de producció per a altres empreses (services): l'empresa de 
producció treballa per al propietari de la IP, i el seu únic actiu econòmic és 
el cost del treball del servei. 

FIG. A.1.2-1.- Perfil empresa productora d’ animació

Nom  

Forma legal  

Independent
SI

NO

Any inici activitat  

Ubicació  

Ingrés mitjà anual  

Treballadors
Contractats

Temps complert

Temps parcial

Autònoms

Tipus de negoci
IP pròpia

Services
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Un territori amb un alt nombre de productores que generen la seva pròpia IP és 
un territori amb un gran actiu intangible, ja que una IP forta atorga a l'empresa 
un alt valor de mercat, que ha de ser entès com un augment dels recursos 
propis a l'hora d'accedir a diferents fonts de finançament, com a possible 
aportació o garantia de pagament. Les IP d'èxit són actius intangibles de 
durada indefinida, que aporten riquesa a un territori. 

Finalment, s'estudiaran les fonts i els instruments de finançament de les 
empreses productores (Fig. A.1.2-2). La construcció d'un marc normatiu, fiscal i 
econòmic que permeti la creació i manteniment d'empreses productores 
sostenibles, distingint entre eines d'inversió immediata (polítiques de suport a 
les startups, incentius per a la creació d'ocupació, inversió en millora 
d'infraestructures o innovació tecnològica) o aquelles que mantenen l'estabilitat 
del negoci en el seu conjunt. 

El desenvolupament i la producció de continguts és potser la baula que més 
riscos assumeix en la cadena de valor de l'animació, per la qual cosa la 
identificació de polítiques públiques d'èxit que afavoreixin el creixement 
sostenible del teixit empresarial de la producció de continguts, serà un dels èxits 
d'aquest estudi. 

FIG.A.1.2-2.- Fonts de finançament i instruments de finançament de les empreses

Fonts 
públiques

Ajuts

Depenent de l’objecte de 
l’ajut

Startups

Infraestructura

Innovació tecnològica

Promoció de l’ocupació

Depenent del àmbit 
territorial

Supranacional

Nacional

Regional

Altres

Depenent del seu retorn
Reintegrable

No reintegrable

Facilitats 
financeres

Crèdit

Aval

Altres
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L’obra audiovisual d’animació 

L'obra audiovisual d'animació, nucli de la cadena de valor de l'animació, ha 
d'abordar-se des de tres perspectives: 

• En un primer lloc, una classificació quantitativa i qualitativa de l'obra en 
si: nombre de produccions d'un territori, però també tipologia en funció 
de la seva pantalla d'estrena, del seu format, la tècnica emprada, el cost i 
la versió original. (Fig. A.1.2-3) 

• En segon lloc, estudiant les especificacions quant al seu finançament, 
mitjançant instruments públics (subvencions i facilitats financeres), 
estructures de coproducció o altres eines. (Fig. A.1.2-4) 

• Finalment, s'analitzarà el procés de producció en les seves diferents 
fases: desenvolupament, preproducció, producció i postproducció, 
obtenint a cadascuna d'elles indicadors temporals, econòmics i laborals. 
(Fig. A.1.2-5) 

FIG.A.1.2-2.- Fonts de finançament i instruments de finançament de les empreses (cont.)

Fonts 
privades

Facilitats 
financeres

Crèdit

Aval

Crowdfunding

Crowdlending (Peer-to-Business leading)

Venture Capital

Business Angels

Private equity

Patrocini    

En espècie    

Altres

Altres  
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Aquesta visió completa del producte audiovisual d'animació permetrà la 
identificació dels punts més febles del procés de producció, que necessitaran ser 
reforçats mitjançant polítiques públiques que facilitin d'una banda la creació de 
IPs competitives i la retenció de les mateixes en el territori, la permanència del 
talent i de la inversió i la creació de xarxes de comercialització i col·laboració 
transfrontereres. 

FIG. A.1.2.-3.- Classificació de les obres audiovisuals d´animació

Estrena Format Tècnica Cost total 
(unitari/ capítol) 

Versió 
original 
(territoris 
ALICE)

Cinematogràfic Unitari

Curtmetratge 3D

< € 150,000
Anglès

Francès

€ 150,000- € 500,000
Való

Italià

Llargmetratge 2D

€ 500,000- € 
850,000

Polonès

Eslovac

€ 850,000 - € 1.2 M
Castellà

No 
cinematogràfic

Seriat 
(Número de capítols, 
durada i temporades) 

Stop 
Motion

Català

€ 1.2 M - € 2.5 M
Altre 
idioma 

Altre Altra
€ 2.5 M - € 6 M Altre 

idioma 
minoritari> € 6 M
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FIG. A.1.2-4.- Fonts i eines de finançament de les obres audiovisuals

1.- AJUTS PÚBLICS
% sobre el 
cost total

Àmbit 
territorial

Supranacional

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMEDIA %

Altre %

Nacional %

Regional %

Altre %

Forma legal
Reintegrable   %

No reintegrable   %

2.- FACILITATS FINANCERES % sobre el cost total % sobre la IP

Gap financing
Crèdit % %

Aval % %

Cash rebate   % %

Incentius 
fiscals

Tax rebate % %

Tax credit (transferible) % %

Tax credit (no transferible) % %

Tax shelter % %

3.- COPRODUCCIÓ % sobre el cost total % sobre la IP

Àmbit 
territorial

Regional % %

Nacional % %

Europea % %

Internacional % %

Tipus de 
coproductors

Empresa productora independent % %

Prestador de serveis audiovisuals 
lineals privat % %

Prestador de serveis audiovisuals 
lineals públic % %

Plataforma vídeo a petició (VOD) % %

Inversor privat % %

Altre % %
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Ecosistema d'empreses vinculades  

Per poder valorar adequadament el pes econòmic i l'ocupabilitat del sector de la 
producció de continguts audiovisuals d'animació en un territori, es recomana la 
identificació i l'anàlisi de les empreses vinculades a l'obra d'animació, com són 
els estudis, les empreses de doblatge, les empreses de llicències, les empreses 
joguineres i els editors. 

FIG. A.1.2-4.- Fonts i eines de finançament de les obres audiovisuals (cont.)

4.- ALTRES
% sobre el 
cost total % sobre la IP

Prevendes

Prestador de serveis audiovisuals lineals privat % %

Prestador de serveis audiovisuals lineals públic % %

Plataforma vídeo a petició (VOD) % %

Altre % %

Mínim garantit (MG) % %

Capital privat % %

Aportació en espècie % %

Ajornats % %

Altres % %

FIG. A.1.2-5.- Fases de l’obra audiovisual d’animació

CONCEPTE Desenvolupament Preproducció Producció Postproducció

Durada 
(en setmanes)        

Professionals 
vinculats 
(nombre)

       

Finançament 
públic        

Finançament 
privat        

% Despesa sobre 
el cost final        
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A.2.1. Distribució 

Les vendes 

Definició 

In animation, distributors play a key role, one that’s even more relevant if we En 
l'animació, els distribuïdors juguen un paper clau, més rellevant si el comparem 
amb el d'una producció d'imatge real, bàsicament perquè el temps de 
desenvolupament i producció necessari és molt major.  

El seu paper davant les productores implica un compromís més primerenc. Per 
això, al mercat hi ha sobretot distribuïdors i/o agents de venda especialitzats en 
animació.  

Fins i tot dins els grans estudis, hi ha departaments independents que 
gestionen específicament les produccions d'animació.  

Els recursos financers que aporten els distribuïdors (MG o garantia mínima) són 
un dels eixos sobre els quals els productors independents poden construir l'obra 
audiovisual d'animació, ajudant a avançar tot l'ecosistema de les indústries 
culturals d'un territori. 

En el passat, el finançament públic i les televisions han tingut un paper 
preponderant en el finançament de les obres audiovisuals d'animació, però avui 
dia les plataformes de streaming han pres la davantera, ja que es necessiten 
més continguts nous i frescos per als seus canals, però a vegades (cada vegada 
amb més freqüència) exigint la IP completa, la qual cosa suposa una pèrdua 
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Figures clau: Empreses de distribució, agents de vendes internacionals, 
cadenes de televisió, plataformes de streaming i agregadors (carriers). 
Accions: Gestió de màrqueting i vendes. 
Recursos: Prevenda, MGs, drets auxiliars, merchandising. 
Valors principals: ROI (return of investment), retorn de la inversió. 
Possibles resultats: Base de dades oberta de distribuïdors i agents de 
vendes.



crucial d'un actiu per a la productora. Les plataformes, els agregadors i també les 
televisions actuen com a distribuïdors, ja que l'obra audiovisual es beneficia dels 
grans mercats: els costos mitjans per espectador es redueixen segons augmenta 
el seu nombre, accelerant i multiplicant el retorn de la inversió. És convenient, 
referent a això, l'establiment de polítiques públiques que garanteixin la diversitat 
cultural dels continguts d'animació europeus, sobretot els destinats al públic 
infantil, protegint la producció i distribució independent. 

La tendència actual és que el distribuïdor pugui participar amb diferents rols 
respecte a l'obra d'animació i s'han d'analitzar aquestes noves figures mixtes on 
els distribuïdors actuen alhora com a coproductors, exhibidors o, directament, 
com a productors.  

Objectius 

• El nostre objectiu és proporcionar una anàlisi DAFO de la distribució, que 
sigui útil per a la planificació de mesures en el següent pas. 

• Identificar els problemes de preservació de la propietat intel·lectual.  

• Identificar com protegir els continguts europeus en el model de 
distribució actual. 

• També es recomana aplicar en aquesta etapa una descripció de l'entorn 
extern -a través de factors polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, 
de sostenibilitat i legals- obtenint una anàlisi PESTEL que permeti la 
prevenció de possibles afectacions al teixit empresarial. 

Volem conèixer: 

o Pes econòmic i d'ocupabilitat del sector de la distribució a la cadena de 
valor de l'animació. 

o Efectes de les polítiques públiques a la protecció de la distribució 
d'animació europea independent. 

o Diferències significatives de negoci entre la distribució cinematogràfica i 
no cinematogràfica d'obres d'animació.  

o El volum de negoci que les distribuïdores aporten a les empreses 
productores d'animació. 

o Formes innovadores de finançament de les obres audiovisuals d'animació 
per part dels distribuïdors. 
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Enfocament 

• Enquestes per ser emplenades per les empreses de distribució.  

• Col·laboració amb institucions (Com a Ministeris de Cultura, Film 
Commissions, Instituts de cinematografia o Agències per a la promoció 
de l'audiovisual). 

• Col·laboració amb associacions i federacions de distribuïdors 
audiovisuals. 

Principals variables i indicadors 

En primer lloc, s'analitzarà la tipologia de les diferents figures relacionades 
amb les vendes -agent o distribuïdora- distingint en aquesta última el seu 
caràcter independent, o no. En cas de tractar-se de prestadors de serveis 
audiovisuals, parlarem de lineals o no lineals i de públics o privats.  

També s'estudiaran els seus indicadors estructurals (número total a un territori, 
volum de negoci i ocupabilitat -indicant mètriques d'inclusió com a gènere i 
discapacitat, i edat-, localització i edat de les empreses) i el seu perfil 
d'especialització segons el format de les obres audiovisuals distribuïdes. 

El rol que ocupen respecte a la producció d'obra audiovisual i les eines que 
empren per finançar-les, seran variables que ofereixin una visió actual del paper 
de la distribució en la cadena de valor de l'animació. (Fig. A.2.1-1) 

Aquesta visió panoràmica ajudarà un territori a establir mecanismes eficients 
que garanteixin la diversitat cultural en la distribució de continguts audiovisuals 
europeus d'animació, implementant ajudes a la internacionalització dels 
continguts (content travelling) com el suport al doblatge a diferents llengües i  
les eines digitals de promoció i màrqueting en línia i fora de línia (consultoria, 
professionalització i implementació) o la definició d'estratègies públiques en la 
programació (mitjançant l'establiment de quotes en l'àmbit públic o domèstic) i 
en l'educació de l'audiència. 
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FIG. A.2.1-1.- Perfil empresa distribuïdora d’animació

Tipologia

Independent

No independent

Empreses de distribució

Agents de vendes

Prestadors de serveis de comunicació AV lineals
Privats

Públics

Prestadors de serveis de comunicació AV no lineals
Privats

Públics

Agregadors

Altres

Perfil 

Nom i forma legal

Edat de la empresa

Ubicació

Ingressos anuals (amb base a l’últim any)

Nombre de persones empleades

Tipus d’ obres 
audiovisuals

Segons la finestra d’ exhibició
Cinematogràfica

No cinematogràfica

Segons el format
Unitari

Seriat

Segons la durada
Llargmetratge

Curtmetratge

Altre

Rol

Actuant només com a distribuïdor

Actuant com a agent de vendes

Actuant com a coproductor

Actuant com a productor

Eines de  
finançament de 
l’obra 
audiovisual 
d’animació

Mínim garantit (MGs)

Taxes de distribució (fees)

Bestretes

Fonts de 
finançament 
addicionals (no 
adquisicions) 

Subvencions públiques

Supranacionals

Nacionals

Regionals

Altres

Facilitats financeres

Altres



A.2.2. Consum 

La demanda i l’oferta 

Definició 

El consum de continguts audiovisuals és potser l'etapa de la cadena de valor de 
l'animació que ha sofert un canvi més profund els darrers anys, marcant la 
pandèmia de la COVID-19 un punt d'inflexió del qual encara no se’n pot avaluar 
la dimensió final pel que fa al canvi d'hàbits. 

S'entén que el consum és l'etapa que atorga el valor final a l'obra audiovisual, 
monetitzant de manera directa la seva audiència (entrades cinematogràfiques i 
lloguer, índex d'audiència en canals lineals o número de visionats en el consum 
digital), però també enfortint el valor de l'actiu intangible de la IP, a través del 
reconeixement d'una marca, que permetrà la creació i venda de productes 
derivats (merchandising) i l'evolució transmèdia i multisuport d'aquesta. 

Per poder avaluar aquesta peça fonamental de la cadena de valor, no sols cal 
realitzar una anàlisi de la naturalesa del públic i de les obres audiovisuals, sinó 
també de l'accés als continguts per part de l'audiència, des d'aspectes 
tecnològics (territoris amb major infraestructura digital, índex d'alfabetització 
digital de la població), econòmics (accés a xarxes i dispositius, cost mitjà de 
l’entrada cinematogràfica en relació amb l'SMI) o de mercat (oferta domèstica i 
fora de la llar de proveïdors de continguts audiovisuals a un territori, varietat en 
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Figures clau: Continguts, espectadors i pantalles. 
Accions: Consum audiovisual. 
Recursos: Entrades de cinema, subscriptors i índexs d'audiències.  
Accessibilitat als continguts. 
Valors principals: Desenvolupament de l'audiència i monetització dels 
continguts. 
Possibles resultats: Augment del consum de continguts audiovisuals 
d'animació.



els continguts oferts i algoritmes de posicionament i prominència  dels 2

continguts als proveïdors digitals), entre altres qüestions. 

Aquesta avaluació ha de complementar-se amb el coneixement de les 
estratègies públiques que afecten cada territori, ja que seran determinants en la 
creació d'audiències. 

Objectius 

• Identificar les tendències de consum audiovisual. 

• Entendre els nous hàbits dels espectadors per a facilitar: 

o L'accés als continguts audiovisuals d'animació. 

o L'adaptació de continguts, promoció i estratègies a les finestres 
d'exhibició, per part de productors, distribuïdors i exhibidors. 

Volem conèixer: 

o Qui veu els continguts d'animació.  

o Quins tipus de continguts d'animació són els més demandats. 

o On i com es consumeixen els continguts d'animació. 

o Com es pot millorar el consum de continguts d'animació. 

Enfocament 

• Estudi d'informes de dades quantitatives de les audiències: 

o Audiència individual a un territori (consum lineal i no lineal). 

o Informes anuals de taquilla dels Instituts de Cinema. 

o Anàlisi de les audiències d'Internet mitjançant mètodes passius 
(web centri). 

• Enquestes a emplenar per Festivals i Mostres sobre l'assistència de públic. 

• Col·laboració amb entitats de gestió de drets de productors. 

 prominència s'ha d'entendre en aquest context com “la promoció de les obres mitjançant la facilitació de l'accés a 2

aquestes, atorgant-los preeminència en els seus algoritmes de recomanació i destacant la seva ubicació dins de la 
pantalla (implementant eines d'accés directe en el catàleg i destacant la seva presentació a la pantalla i el seu 
posicionament a la pantalla lògica.)”
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• Col·laboració amb biblioteques, centres cívics i institucions educatives, 
per a monitorar activitats que incorporin continguts audiovisuals 
d'animació. 

• Estudi qualitatiu sobre l'audiència, mitjançant enquestes realitzades a 
mostres representatives d'espectadors d'un territori. 

• Estudi de l'oferta d'obres audiovisuals d'animació al territori a través de 
col·laboracions amb iniciatives com MAVISE o Lumière VOD. 

Principals variables i indicadors 

En aquesta etapa estudiarem el consum audiovisual des de quatre perspectives: 

La primera, relacionada amb l'audiència, analitzarà el públic a través 
d'indicadors demogràfics (gènere, edat, discapacitat, localització, nivell 
educatiu, ocupació i nivell d'ingressos) que proporcionaran una imatge 
actualitzada de l'audiència contemporània de les obres audiovisuals d'animació. 
(Fig. A.2.2-1) 

FIG.A.2.2-1.- Perfil Audiència (indicadors demogràfics) 

Edat  

Gènere  

Discapacitat

Ubicació

País

Ciutat

Més de  3M habitants

1M- 3M habitants

500,000 - 1M habitants

100,000 - 500,000 habitants

50,000 - 100,000 habitants

10,000 -50,000 habitants

Menys de 10,000 habitants
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FIG.A.2.2-1.- Perfil Audiència (indicadors demogràfics) (cont.)

Nivell 
educatiu

Educació bàsica obligatòria

Educació secundària

Formació professional

Títol grau mitjà

Diplomatura

Llicenciatura

Màster

Doctorat o equivalent

Altre

Ocupació

Situació laboral

Activa
Treballador/a

Aturat/da

No activa

Estudiant

Jubilat/da

Altre

Ocupació 
European Standard 
Classification of 
Occupations (ESCO)

Ocupacions militars 

Directors i gerents 

Professionals científics i intel·lectuals 

Tècnics i professionals de nivell mitjà

Personal de suport administratiu 

Treballadors de serveis i venedors de comerços 
i mercats

Agricultors i treballadors qualificats 
agropecuaris, forestals i pesquers 

Oficials, operaris i artesans d'arts mecàniques i 
d'altres oficis

Operadors d'instal·lacions i màquines i 
assembladors

Ocupacions elementals 

Altres
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FIG.A.2.2-1.- Perfil Audiència (indicadors demogràfics) (cont.)

Ocupació Sector laboral 
ISCED-F 2013

Educació

Arts i humanitats

Ciències socials, periodisme i informació

Negocis, administració i legislació

Ciències naturals, matemàtiques i estadística

Tecnologies de la informació i la comunicació

Enginyeria, manufactura i construcció

Agricultura, ramaderia, pesca i veterinària 

Salut i benestar

Serveis

Altre

Ingrés mitjà 
per llar (*) 
(*) Salari mínim 
interprofessional 
al país de 
residència, 
actualitzat.

Igual al SMI

Entre SMI i 2*SMI

Entre 2*SMI i 5*SMI

Més de 5*SMI

Membres de 
la llar

1

2

3

4

5 o més
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La segona és la referida a la tipologia dels continguts, incloent format, tècnica, 
nacionalitat, VO i target. (Fig. A.2.2-2) 

 
A més, l'anàlisi ha de centrar-se en les finestres de visionat, que es classifiquen 
segons tres conceptes determinats pels nous hàbits de consum: 

• Individual (incloent la unitat familiar) o col·lectiva, substituint-se la 
classificació tradicional referida a l'espai (domèstica/ fora de la llar), per la 
finestra personalitzada, que pot ser consumida fora o dins de la llar -a 
través de portàtils, tauletes o telèfons intel·ligents- o les finestres 
col·lectives de cinemes o altres espais compartits amb més espectadors. 

• Lineal o no lineal, segons la interactivitat de l'espectador respecte al 
visionat d'una obra audiovisual concreta. 

• Segons el suport tecnològic emprat per l'audiència, ja que aquest serà un 
factor determinant en l'elecció del contingut. 

L’ estudi de les finestres de visionat també ha de contenir informació sobre el 
cost (anual) i la freqüència d'ús (en dies o setmanes per a finestres individuals i 
en mesos o anual per a finestres col·lectives). (Fig. A.2.2-3) 

FIG. A.2.2-2.- Classificació dels continguts d’animació consumits per l’audiència

Format Tècnica Idioma Nacionalitat Target

Curtmetratge 3D
Versió 
original

Subtitulada

Europea
Nens

Preescolar

3-6 anys

Llargmetratge 2D
No 
subtitulada

6-9 anys

Adolescents

9-12 anys

Sèrie
Stop 
Motion

Doblada No europea

12-16 anys

16-18 anys

Altre Altra
Adults

Tota la família
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FIG. A.2.2-3.- Classificació de les  finestres de visionat

FINESTRA
FREQÜÈNCIA 
D’ÚS

COST 
D’ÚS

Individual

Segons la 
interactivitat 
de 
l’espectador

Lineal

Tv en 
obert

Internacional

Consum 
mitjà diari Cost 

mitjà 
anual 

Nacional

Regional

Local

Altre

Pay-
per 
view

Internacional

Nacional

Regional

Local

Altre

Altra

No lineal

IPTV (Internet protocol 
TV)

OTT

VOD Platform

SVOD 
Platform

Sharing Video 
Platform

Altra

Altra

Altra

Segons el 
suport 
tecnològic

Smart TV

No Smart TV

Ordinador
de sobretaula

portàtil

Tablet

Smartphone

Altre

Col·lectiva

Sales de 
cinema

Cartellera

Consum 
mitjà anual

Festivals

Altra

Altra
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Finalment, per a un complet coneixement del consum audiovisual s'ha de tenir 
molt en compte, des d'un punt de vista quantitatiu, quina és l'oferta de 
contingut audiovisual d'animació a un territori: nombre de canals en obert o 
plataformes (VOD o SVOD) accessibles sota subscripció, que emetin continguts 
d'animació a un territori, nombre de sales o percentatge d'obres d'animació 
exhibides (sobre el total de pel·lícules projectades) o el nombre de festivals i 
mostres dedicats a l'animació al territori. (Fig. A.2.2-4) 
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FIG. A.2.2-4.- Oferta de continguts d’ animació

TIPUS DE FINESTRA

Nombre 
accessible 
a un 
territori

Amb 
continguts 
d’animació

% obres 
animació sobre 
el total de la 
programació o  
del catàleg

Individual

Lineal 

En obert

Internacional      

Nacional      

Regional      

Local      

Altra      

Pay-per 
view 

Internacional      

Nacional      

Regional      

Local      

Altra      

Altra      

No 
lineal

IPTV (Internet protocol TV)      

OTT

VOD Platform      

SVOD Platform      

Sharing Video 
Platform      

Altra      

Altra      

Altra      

Col·lectiva

Sales de 
cinema        

Festivals i 
mostres

Gratuïts      

De pagament      

Altres        



Per a una correcta avaluació d'aquesta etapa, es recomana incorporar a les 
variables a considerar la infraestructura tecnològica del territori: quin és el 
percentatge de població amb accés a connexió d'internet, i quin és el seu nivell 
de connectivitat (fibra òptica, 5G, 4G, 3G o un altre), ja que afectarà notablement 
l'hàbit de consum de continguts audiovisuals. 
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ACTIVITATS DE SUPORT 

Inclouen les etapes que creïn les condicions necessàries per 
fer créixer al sector de l'animació europea en el seu conjunt. 
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B.1. Educació 

Formació i actualització 

Definició 

Aquesta etapa es centra en l'adquisició de coneixements i habilitats 
professionals, i els seus indicadors i variables clau estan principalment vinculats 
a la formació per a l'ocupabilitat en el procés de producció d'una obra 
audiovisual d'animació. 

S'abordaran els dos pilars estructurals relacionats amb la formació en el sector 
de l'animació (des d'una perspectiva quantitativa i qualitativa):  

• Educational institutions 

• Educational programmes 

L'estudi d'aquesta etapa és fonamental per al disseny d'un ecosistema del sector 
de l'animació sostenible i per aconseguir la retenció del talent: 

• D'una banda, la sincronització formativa amb la demanda empresarial és 
la clau que permetrà una àmplia ocupabilitat en un territori i, per tant, la 
retenció del talent local.  

• D'altra banda, l'excel·lència en la formació serà la que garantirà, en el 
futur, unes produccions d'alta qualitat, amb potencial internacional i 
competitivitat global, enfortint i ampliant la base industrial del sector en 
un territori, augmentant la demanda d'ocupació i, per tant, la retenció del 
talent. 
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Figures clau: Institucions educatives. 
Accions: Programes educatius. 
Recursos: Titulacions oficials, pràctiques i formació contínua. 
Valors principals: Sincronia formació-empresa. 
Possibles resultats: Major ocupabilitat entre els titulats i reducció de la 
fugida de talent.



L'estudi en paral·lel d'aquesta baula de la cadena de valor a diversos territoris 
europeus permetrà una homologació formativa i una democratització en les 
oportunitats laborals del talent digital.  

Serà a més una bona eina de futur per impulsar les coproduccions europees, ja 
que atorgaria un estàndard d'excel·lència en la professionalització dels diferents 
territoris. 

Objectius  

• Formar a futurs professionals qualif icats, experts en les últimes 
tendències del sector. 

• Mantenir actualitzats als professionals en actiu. 

• Sincronitzar els programes de formació amb les necessitats reals de la 
indústria de l'animació. 

• Dissenyar programes de pràctiques eficaces entre institucions educatives 
i empreses. 

• Establir un nivell comú de referència europeu relacionat amb les 
credencials digitals i la interoperabilitat. 

Volem conèixer: 

o L'oferta de centres i programes educatius, centrats en animació, d'un 
territori. 

o L'oferta de formació per a l'actualització de professionals, relacionada amb 
l'animació. 

o La relació entre els programes educatius i les necessitats reals de la indústria. 

o L'existència i adequació de plataformes de diàleg formació-indústria-
administració.  

o Les dificultats d'accés a la formació i actualització formativa (econòmiques, 
tecnològiques o d'accessibilitat). 
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Enfocament 

• Cooperació amb els Ministeris de Cultura, Educació, Treball i Ocupació 
(per a les titulacions reglades) i amb les institucions polítiques regionals/
locals quan correspongui, per conèixer les polítiques de formació i ús d'un 
territori. 

• Coneixement dels programes de formació europeus i de les classificacions 
relacionades amb l'educació i les categories professionals. 

• Enquestes a emplenar per: 

o Centres de formació. 

o Professionals en actiu. 

o Empreses productores. 

Principals variables i indicadors  

Per a l'anàlisi d'aquesta etapa, s'ha considerat la formació des d'un doble prisma, 
els centres educatius i els programes de formació, en dos blocs diferenciats. 

Centres educatius 

Els centres educatius han d'estudiar-se des de la perspectiva de la seva 
homologació titular (si imparteixen ensenyaments reglats o no reglats) dins dels 
sistemes educatius nacionals -i si es troben dins dels estàndards europeus-, de la 
titulació que ofereixen, o del seu finançament (centres públics, privats o mixtos), 
però també des del punt de vista de la seva accessibilitat, quedant determinada 
per indicadors com ara el cost de la matrícula o l'existència de beques, les quotes 
limitades o numerus clausus, si tenen o no proves d'accés o la seva metodologia 
(presencial, distància o mixta). 

Una altra dimensió fonamental la donarà el coneixement del seu alumnat, 
factors demogràfics com l'edat, el gènere, la discapacitat o la localització 
geogràfica, però també informació sobre la seva situació laboral (activa 
-treballadors i aturats-, o passiva -estudiants, jubilats- i si posseeixen formació 
prèvia o no). 

Model per a l'estudi de la cadena de valor del sector de l’animació ____________________________________   62



Un últim aspecte determinant serà el percentatge d'ocupabilitat dels exalumnes 
i on troben aquesta ocupació. (Fig. B.1-1) 

FIG. B.1-1.- Classificació centres educatius

Segons el seu reconeixement oficial
Formació reglada

Formació no reglada

Segons la seva titulació

Certificat

Grau 

Títol de formació professional

Diplomatura

Llicenciatura

Títol de Màster

Doctorat

Altre

Segons la seva font de finançament

Pública

Supranacional

Nacional

Regional

Altra

Privada

Mixta

Altra

Segons el seu cost

Gratuït

De 
pagament

Beques

Matrícula

Quotes

Altre

Altre

Segons el seu accés

Numerus clausus

Concurrència competitiva

Accés lliure

Altre
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FIG. B.1-1.- Classificació centres educatius (cont.)

Segons la seva metodologia 

Presencial

A distància, e-learning  

Mixta

Altra

Segons el seu alumnat

Nombre

Gènere (%)

Edat (mitja)

Discapacitat (%)

Origen (%)

Local

Mateix país

Internacional

Situació 
laboral (%)

Activa

No activa

Grau de formació prèvia (mig)

Becats (%)

Segons la seva empleabilitat post 
titulació

Ràtio d´èxit

Ubicació

Al mateix territori

Fora del territori (Mateix país)

Fora del territori (Europa)

Fora del territori (Altres)
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Programes de formació 

L'estudi d'aquest últim bloc és determinant per a l'optimització de la sincronia 
escola-indústria l'abordem des de diferents angles: (Fig. B.1-2) 

• La durada del programa i els mètodes didàctics emprats (referits a la 
presencialitat, a la formació fora de l'aula, a l'enfocament procedimental i 
al seguiment de l'avanç en la formació). 

• La mobilitat -local, nacional o internacional- que ofereix el programa 
mitjançant convenis d'intercanvi amb altres centres, acords de pràctiques 
amb empreses i similars. 

• Competències que desenvolupa el programa. 

• Assignatures específiques impartides, que es sincronitzen amb les 
llistades al mòdul de perfils professionals. 

FIG. B.1-2 Classificació dels programes educatius

Segons la seva 
durada

Llarga durada (més de 3 anys)

Mitjana durada (1-3 anys)

Curta durada (menys d’1 any)

Programa intensiu (menys d’un mes)

Seminari

Classe magistral

Altre
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FIG. B.1-2 Classificació dels programes educatius (cont.)

Segons els seus 
mètodes didàctics

Presencialitat

Total

Híbrida

A distància

Formació fora de l’aula

Passanties o pràctiques

Tallers

Viatges de formació

Altra

Enfocament

Aprenentatge experimental

Simulació i serious games

Formació en "pensament visual" (visual 
thinking)

Altre

Seguiment

Tutories/coaching/mentoring

Autodidàctica

Altre

Altre

Segons la mobilitat 
del programa

Supranacional
Europa

Altre

Nacional

Regional

Altra

Segons les seves 
competències

Informàtica bàsica

Informàtica avançada

Tecnologies digitals innovadores

Modelat i animació 2D i 3D

Iniciativa empresarial i gestió

Gestió d’equips

Competències socials

Administració, comptabilitat i finances

Idiomes

Salut i seguretat en lloc de treball

Competències sobre sostenibilitat

Altres
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FIG. B.1-2 Classificació dels programes educatius (cont.)

Segons les seves 
assignatures

2D-3D  Software gràfic

Software d’animació

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Altre

Dibuix

Sistemes operatius

Prototips

Direcció

Motion Graphics

Guió

Creativitat

Comunicació

Gestió d’equips

Gestió del temps

Gestió de projectes

Idiomes

Altres
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B.2. Finançament i Normativa 

El marc legal 

Definició 

Aquesta etapa se centra en l'anàlisi del marc jurídic, financer i fiscal, que afecta 
el sector de l'animació en un territori, ja que la seva capacitat de creixement 
vindrà determinada per aquest marc, que condiciona: 

• Els ajuts públics directes (entenent-se aquests com a aportacions 
finalistes o retornables atorgats pels organismes públics en les diferents 
baules de la cadena de valor, com les subvencions i els cash rebate). 

• Incentius fiscals i facilitats financeres, que afecten de manera directa a 
l'entrada d'inversors privats, a l'atracció d'inversió estrangera i a la 
consecució de garanties i avals per part d'entitats bancàries i de crèdit, i, 
per tant, a la circulació d'efectiu en el sector. 
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Figures clau: Organismes públics i privats que financen el sector de 
l'animació. 
Accions: Millora i harmonització dels marcs normatius als diferents 
territoris. 
Recursos: Marc legal (supranacional, nacional i regional), que determina els 
instruments financers i fiscals per al foment de l'audiovisual en un territori. 
Valors principals: Eines de suport al sector de l'animació. 
Possibles resultats:  

• Millora en el finançament de l'obra audiovisual d'animació. 
• Augment de la producció d'obres d'animació europees i de les 

coproduccions. 
• Base de dades actualitzada d'eines i mesures de suport i foment del 

sector de l'animació a cada territori.



En l'estudi d'aquests condicionants cal prestar especial atenció a les obligacions 
imposades als diferents agents de la cadena de valor de l'audiovisual: 

• Bé financeres (via inversió directa en producció, via aportació a un fons 
públic que serà el que gestioni les ajudes públiques per al foment de 
l'audiovisual en un territori). 

• Bé relacionades amb l'emissió i exhibició de contingut audiovisual, 
mesura que procura un augment en la seva demanda i, per tant, major 
producció i més indústria. 

Aquest marc ha de tenir molt present una visió europea, a causa de les 
competències que li confereixen els Tractats de la UE i que condicionarà 
aspectes com el percentatge màxim atorgable de suport públic a un projecte 
(incloent finançament directe i incentius fiscals), activitats que poden ser 
finançades (no es poden finançar, per exemple, parts aïllades del procés de 
producció), o qüestions relacionades amb la igualtat de competència entre 
empreses i territoris, i el protocol, capacitat i temps necessaris a l'hora de 
reformular i modificar normes que permetin un major creixement del sector. 

Entenem, per tant, que un coneixement en profunditat d'aquesta etapa i la 
divulgació del mateix als agents principals detallats al llarg d'aquest estudi, 
permetrà el disseny real d'escenaris més favorables i sincronitzats que 
responguin a les necessitats de creixement sostenible de tot l'ecosistema de 
l'animació. 

Objectius 

Identificar les diferents estratègies de suport al sector audiovisual de l'animació 
a cada territori, descobrint les millors pràctiques que permetin un creixement 
sostenible de l'ecosistema de l'animació, per poder adaptar les polítiques 
públiques als territoris menys desenvolupats amb l'objectiu de dissenyar (a mig/
llarg termini) estratègies per: 

• Reforçar la indústria de l'animació europea (PIMES). 

• Millorar la competitivitat de les obres d'animació europees. 

• Retenir el talent europeu. 
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Volem conèixer:  

o Millors pràctiques públiques de suport al sector. 

o Millors pràctiques privades de suport al sector. 

Enfocament 

• Estudiar el marc normatiu i la seva repercussió en el foment del sector, a 
través dels Instituts de Cinematografia i d'altres organismes públics de 
suport al sector: nacionals, regionals i locals. 

• Identif icar les eines de suport, però també l'objecte del suport 
(professionals, empreses o projectes) i la fase del procés d'animació en la 
qual es rep el suport.  

• A més, s'ha d'estudiar la compatibilitat entre els diferents marcs 
europeus. 

o Col·laboració amb els Departaments responsables de Cultura, 
Indústria i Hisenda. 

o Col·laboració amb les Agències de fons audiovisuals públic-
privats. 

o Enquestes a realitzar pels organismes de finançament. 

o Estudi de la inversió privada, mitjançant enquestes a realitzar per 
les empreses d'animació, identificant els inversors privats més 
habituals. 

Principals variables i indicadors 

Eines públiques de foment de l'audiovisual 

En primer lloc, s’ha d'identificar l'organisme atorgant i la normativa per la qual 
ve definida la seva forma de finançament al sector (lleis, reials decrets, directives, 
normativa de desenvolupament, etc...), el programa pressupostari en el qual es 
recull la dotació destinada al finançament directe (nom i durada del programa) i 
el seu àmbit territorial. (FIG. B.2-1a) 
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Hem considerat convenient dividir les eines públiques per al foment de 
l'audiovisual (centrat en el foment de l'animació, descartant la imatge real) en 
dues categories, distingint si és a través d'un finançament directe o indirecte. 

Finançament directe 

Considerem finançament directe aquell en el qual l'administració atorga una 
quantitat econòmica, sia mitjançant concurrència competitiva, sia mitjançant 
assignació automàtica si el sol·licitant compleix amb uns requisits, quedant 
inclosos en aquesta categoria mecanismes com el cash rebate o els ajuts en 
forma d'aportacions reintegrables - en el cas que l'ajut hagi de retornar-se 
totalment o parcialment sobre la base d'uns criteris d'èxit preestablerts per la 
institució atorgant, com és el cas de Ibermedia o Eurimages- o subvencions, si la 
suma es concedeix a fons perdut, o una combinació d'ambdues. (FIG. B.2-1b) 

FIG. B.2-1a EINES  PÚBLIQUES DE FOMENT DE L’AV (Animació)
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FIG. B.2-1.b EINES  PÚBLIQUES DE FOMENT DE L’AV (Animació)
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Per a l'anàlisi detallada dels ajuts variables determinants en el desenvolupament 
i la consolidació de la indústria audiovisual d'un territori, establim dues 
categories: 

• Fa primera, la informació tècnica, nom, naturalesa (reemborsable o no), 
així com consideracions sobre la dotació total de la línia i el màxim 
atorgable per sol·licitud, el nombre de convocatòries anuals i, si són fixes o 
no. Aquesta informació sobre la periodicitat de les convocatòries és molt 
rellevant a l'hora de poder establir plans de finançament per a la viabilitat 
de l'empresa audiovisual i és recomanable la posada en marxa de criteris 
d'harmonització entre les fonts de finançament públiques d'un territori. 

• La segona categoria distingeix la tipologia de l'ajut segons el sol·licitant 
(persones físiques o jurídiques) i segons l'objecte de l'ajut: ajuts destinats 
a la formació (i actualització formativa), a l'estructura (dividida segons les 
seves etapes vitals), a l'activitat cap a la qual s'enfoca l'ajut i el tipus de 
producte que pot rebre’l. Les principals variables d'aquest últim apartat 
queden desglossades a la taula independent que es presenta a 
continuació, donada la seva importància en el present estudi.  
(FIG. B.2-1-b bis) 
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FIG. B.2-1b (bis) EINES PÚBLIQUES DE FOMENT DE L’AV (Animació)
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Finançament indirecte 

La segona categoria que serà determinant per al foment de la indústria 
audiovisual en un territori està composta per diferents eines financeres i fiscals 
que augmentaran la inversió privada, atrauran capital estranger i crearan un marc 
en el qual diferents agents de la cadena de valor de l'audiovisual tindran obligacions 
de foment i promoció de l'audiovisual als territoris on operin. (FIG. B.2-1c) 

Les facilitats financeres les componen els préstecs i els avals: els territoris amb 
una estratègia pública en les línies de mediació, faciliten el finançament de les 
empreses i els seus productes a través d'aquests acords pont entre bancs i 
entitats de crèdit, avançant efectiu circulant al sector. 

Els incentius fiscals es presenten com un gran tractor d'inversió en un territori: 
d'una banda, estimulen la inversió privada transversal en produccions 
audiovisuals del propi territori, i és per això important que l'accés a aquests 
incentius es realitzi d'una manera àgil i simplificada, i compti amb garanties 
jurídiques sòlides. D'altra banda, els incentius fiscals per a produccions 
audiovisuals estrangeres atreuen rodatges, estimulant no sols el teixit 
audiovisual, mitjançant la contractació de professionals i empreses del territori, 
sinó també altres relacionats, com són el turisme i l'hostaleria.  

El marc tributari és extraordinàriament competitiu entre els diferents territoris 
europeus, comptant amb diverses figures que cal conèixer bé, així com les 
exigències en inversió en el territori que porten habitualment aparellades.  

Incorporem en aquest apartat les obligacions imposades a diferents agents del 
sector audiovisual (proveïdors de serveis de comunicació audiovisual, 
distribuïdors, exhibidors, anunciants o usuaris, entre d’altres) que, malgrat que 
poden ser financeres i no financeres, estimem oportú incloure juntes, entenent 
que ambdues ajuden a crear un flux oferta-demanda que contribueix a dotar 
d'estabilitat i maduresa el sector: 

• Financeres, enteses com a taxes i quotes que poden derivar-se a un fons 
gestor especialitzat, com en el cas del CNC francès, a Ministeris, Instituts 
de cinema o altres agències públiques, o directament als pressupostos 
generals d'un territori, o com a obligació d'inversió anticipada en obra 
audiovisual, invertint-les directament en producció, coproducció o 
compra de drets. 
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És important conèixer a més si l'obligació d'inversió anticipada en obra 
audiovisual europea té alguns requisits afegits: 

o Si ha de destinar-se totalment o parcialment a obres de 
productors independents: aquesta obligació actua com a motor 
del teixit empresarial d'un territori i garanteix la diversitat 
cultural. 

o Si hi ha quotes específiques per a obres en llengües cooficials i 
minoritàries, estimulant la producció local i garantint la 
diversitat lingüística. 

o Altres possibles quotes d'inversió obligatòria rellevants que 
afecten el conjunt del sector si n'hi ha, són: 

• Les específiques per a obres d'animació.  
• Les quotes per a finestres cinematogràfiques i no 

cinematogràfiques. 
• Les quotes per a obres unitàries o seriades. 
• Les quotes per a contingut infantil i juvenil. 

• No financeres, que poden ser les referides a la promoció o al percentatge 
reservat per a emissió, exhibició o contingut dins d'un catàleg de 
programes (i la seva prominència), d'obres produïdes en un determinat 
territori, en llengües oficials, cooficials i minoritàries o destinades a un 
públic infantil i juvenil. 

FIG. B.2-1c EINES  PÚBLIQUES DE FOMENT DE L’AV (Animació)
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FIG. B.2-1c EINES  PÚBLIQUES DE FOMENT DE L’AV (Animació) (cont.)
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Finançament privat de l’audiovisual 

Les principals variables de finançament privat de l'audiovisual en un territori 
estan fortament condicionades pel marc tributari, sobretot a les inversions 
relacionades amb les bonificacions fiscals.  

Una vegada identificat el marc normatiu i les característiques principals de 
l'inversor (naturalesa legal i propòsit, àmbit territorial), s'ha de conèixer quina 
eina d'inversió s'ha emprat, i quins han estat el subjecte i l'objecte de la inversió. 

FIG. B.2-2 FINANÇAMENT PRIVAT
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FIG. B.2-2 FINANÇAMENT PRIVAT (cont.)
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B.3. Conservació 

El futur 

Definició 

L'assumpció que les obres audiovisuals formen part del patrimoni cultural d'un 
territori és una idea relativament recent i poc assimilada per les administracions, 
que actualment – més de vint anys després de la publicació de la Convenció 
Europea per a la protecció del patrimoni audiovisual, únicament ratificada per 
onze dels 47 països que formen part del Consell d'Europa- han d’incorporar, a 
més, nous conceptes com les obres multimèdia o interactives. 

La conservació de les obres audiovisuals d'animació és una obligació urgent, ja 
que són fràgils des del punt de vista material -sobretot aquelles prèvies a l'era 
digital- i han estat infravalorades des d'un punt de vista artístic i intel·lectual, 
malgrat ser la referència cultural de moltes generacions i ajudar a construir la 
idea del món en la infància. 

En aquesta etapa és important parlar no sols de conservació, sinó també 
d'accessibilitat, per la qual cosa les iniciatives de digitalització dels materials 
conservats que permetin un accés als mateixos per part d'investigadors, 
estudiosos, experts i públic en general, han de tenir-se molt en compte. 

En aquesta línia, referida a l'accés del públic, també s'han de considerar 
propostes -públiques i privades- que divulguin el patrimoni conservat, 
mitjançant publicacions, exposicions, mostres o similars. 
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Figures clau: Iniciatives i institucions públiques i privades.  
Accions: Conservació del patrimoni audiovisual. 
Recursos: Arxius audiovisuals i bases de dades dels materials conservats. 
Valors principals: Digitalització, arxiu, conservació i restauració. 
Possibles resultats: Base de dades digital d'obres audiovisuals d'animació 
europees.



Objectius 

En aquesta etapa s'intentaran identificar bones pràctiques de conservació, amb 
la finalitat de poder presentar casos d'èxit als responsables de les polítiques 
culturals públiques dels diferents territoris. 

Es pretén: 

• Enumerar les iniciatives, públiques i privades, implicades en la 
preservació del patrimoni audiovisual d'animació. 

• Classificar les ajudes públiques a la preservació, centrades principalment 
en el sector de l'animació. 

• Identificar els museus, filmoteques, fundacions i altres organismes 
centrats en la preservació del patrimoni de l'animació. 

• Identificar iniciatives per a oferir al públic l'accés al patrimoni audiovisual 
d'animació (publicacions, exposicions i similars). 

Volem conèixer: 

o Estratègies públiques de conservació d'obres audiovisuals d’animació. 

o Eines de suport per al finançament de la conservació de les obres 
audiovisuals d'animació. 

o Institucions i organismes dedicats a la preservació de les obres 
audiovisuals d'animació. 

o Plans d'accessibilitat i divulgació dels materials preservats. 

Enfocament 

• Col·laboració amb els Ministeris de Cultura i altres departaments 
competents en la preservació del patrimoni, per identificar les estratègies, 
els plans i les mesures públiques de suport a la conservació del patrimoni 
audiovisual d'animació. 

• Cooperació amb Instituts de cinema, museus i editorials, fundacions, 
filmoteques i biblioteques i fons d'arxiu de radiotelevisions públiques, per  
conèixer i analitzar les iniciatives de conservació i divulgació del patrimoni 
audiovisual d'animació que s'han dut a terme o que s’ha previst posar en 
marxa. 
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• Enquestes a emplenar per: 

o Les entitats, institucions i organismes que financen la conservació 
i divulgació del patrimoni. 

o Les entitats, institucions i organismes que conserven el patrimoni. 

o Les entitats, institucions i organismes que divulguen el patrimoni. 

Principals variables i indicadors 

Dividirem les variables d'estudi en dos apartats, el primer reflectirà les 
característiques de les entitats, institucions i organismes dedicats a la 
conservació del patrimoni, des del punt de vista de la seva pròpia naturalesa 
(pública o privada, amb o sense ànim de lucre, emmarcada dins d'un programa 
de conservació o independent), la manera en la que es finança, la data d'inici 
d'activitats, de la seva accessibilitat i de les iniciatives de divulgació de les quals 
participa, per continuar amb les característiques específiques del patrimoni 
conservat. (FIG. B.3-1) 

FIG. B.3-1 CONSERVACIÓ: ORGANISMES
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FIG. B.3-1 CONSERVACIÓ: ORGANISMES (cont.)
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Al segon bloc abordarem els fons per a la conservació del patrimoni audiovisual 
d'animació existents en un territori, identificant la institució atorgant en primer 
lloc, al propi fons i el tipus de finançament que es procura a través d'ell, sia 
directe, sia a través d'un programa d'ajuts, i en aquest cas caldrà analitzar les 
característiques principals d'aquest ajut, estudiant-lo des de les seves 
característiques pròpies (concurrència, dotació, convocatòries anuals, si és 
reemborsable o no), però també les característiques dels subjectes sol·licitants i 
del propi objecte del finançament. (FIG. B.3-2) 

FIG. B.3-2 CONSERVACIÓ: FONS
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FIG. B.3-2 CONSERVACIÓ: FONS (cont.)
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ANNEX 

Els espais de diàleg entre els agents de la cadena de valor 
del sector de l’animació. 
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C.1. Creació de xarxes 

Els actes 

Definició 

La pandèmia ha modificat, entre moltes altres coses i en el millor dels casos, la 
manera de relacionar-nos. El calendari del sector, marcat pels diversos 
esdeveniments de networking, ha sofert un canvi brusc que, no obstant això, no 
sembla haver minorat el ritme industrial. L'intercanvi s'ha mantingut en línia, 
fórmula més complicada per a aquells agents de la cadena de valor que encara 
no tenen una agenda consolidada: el treball, ha quedat demostrat, pot no 
necessitar la presencialitat, però la construcció de confiança i el disseny de les 
estratègies de futur sí que es ressenten amb la interacció en xarxa. 

Tenint en compte que l'establiment de xarxes és un dels principals actius d'un 
professional o una empresa, hem considerat adequat dedicar aquest últim 
apartat a una activitat generalment infravalorada però fonamental. En aquesta 
etapa estudiarem els actes dedicats a l'animació, des d'un punt de vista 
quantitatiu i qualitatiu: l'animació europea necessita mercats i fòrums 
professionals, però també, i molt, aparadors que l’acostin al públic i li atorguin 
reconeixement dins del propi sector audiovisual. 
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Figures clau: Entitats públiques o privades organitzadores que generen 
espais de trobada entre els agents del sector. 
Accions: Esdeveniments i plataformes d'intercanvi per al sector.  
Recursos: Propostes i accessibilitat.  
Valors principals: Construcció i consolidació de xarxes. 
Possibles resultats: Congrés transversal que abasti tota la cadena de valor 
del sector de l'animació a Europa.



Objectius 

• Identificar espais de promoció i reconeixement de l'animació europea. 

• Quantificar l'impacte que la participació en un acte té en els professionals 
i les obres audiovisuals d'animació. 

• Mesurar l'impacte d'aquests actes en un territori. 

• Dissenyar estratègies de promoció i internacionalització de la indústria 
d'animació europea. 

Volem conèixer:  

o La funció que compleixen cadascun dels actes relacionats amb l'animació 
en un territori. 

o Si aconsegueixen els objectius marcats. 

o Si resulten accessibles. 

o El que aporten a un territori. 

o Quines són les seves àrees de millora. 

o Quines línies d'innovació plantegen després de la crisi sanitària. 

Enfocament 

• Enquestes a realitzar per professionals del sector de l'animació de 
diferents àrees, per conèixer quins són els actes que responen millor a les 
necessitats del sector. 

• Col·laboració amb administracions locals i nacionals responsables dels 
actes relacionats amb l'animació en un territori. 

• Col·laboració amb les entitats privades (associacions, empreses, 
fundacions) organitzadores d'actes relacionats amb l'animació en un 
territori. 

Principals variables i indicadors 

Una vegada identificades les entitats organitzadores i el model de finançament 
de l'acte, estudiarem la seva tipologia, ja que cada proposta ofereix una resposta 
a les diferents necessitats del sector. 
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També serà important l'anàlisi des del punt de vista dels assistents, participants 
o públic (si n'hi ha) i els continguts als quals s'enfoca. 

Recomanem avaluar també el cost d'accés als actes d'un territori, ja que pot ser 
una qüestió fonamental per valorar la seva accessibilitat o la seva utilitat al públic 
al qual es dirigeix. (Fig. C.1-1) 

FIG. C.1-1 ACTES

Entitat 
organitzadora

Pública

Privada

Altra

Finançament

Públic

Privat

Altre

Celebració

Presencial

En línia

Híbrida

Altre

Tipus d’acte

Congrés

Convenció

Trobada

Fira

Festival

Fòrum

Pitching

Coproducció

Finançament

Networking

Altre

Mercat

Mostra

Premis

Screenings

Upfronts

Altre
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FIG. C.1-1 ACTES (cont.)

Àmbit

Local

Nacional

Europeu

Internacional

Altre

Assistents

Participants

Tipologia
Especialitzat

Institucions

Empreses

Professionals

Estudiants

Altre

General

Accés
Lliure

Gratuït

De 
pagament

Inscripció

Acreditació

Altre

Restringit

Públic

Tipologia
Especialitzat

Institucions

Empreses

Professionals

Estudiants

Altre

General

Accés
Lliure

Gratuït  

De 
pagament

Entrada

Acreditació

Altre

Restringit

Altre
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FIG. C.1-1 ACTES (cont.)

Contingut

Categoria

Animació

Animació i imatge real

Animació i VX

Animació i videojoc

Altre

Format

Unitari
Llargmetratges

Curtmetratges

Sèrie

Altre

Finestra

Cinematogràfica

No cinematogràfica

Altra
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DOCUMENTACIÓ 
DE REFERÈNCIA 



European Convention on Transfrontier Television 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007b0d8 

European Convention on Cinematographic Co-production  
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/
090000168007bd2d 

Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/conventions/treaty/220/
signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Explanatory Report to the European Convention on Cinematographic Co-
Production 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Audiovisual Media Services Directive 
DIRECTIVE (EU) 2018/1808 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Communication from the Commission on State aid for films and other 
audiovisual work 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Explanatory Report to the European Convention for the Protection of the 
Audiovisual Heritage 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Council Resolution of 24 November 2003 on the deposit of cinematographic 
works in the European Union 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 

INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION 
UNESCO 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-
education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf 
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International Standard Classification of Education (ISCED) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE 

European Skills/Competences, qualification and Occupations 
European Commission 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?resetLanguage=true&newLanguage=en 

Minimum wages in 2020: Annual review 
Eurofound 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/minimum-wages-in-2020-annual-
review?&utm_campaign=industrial-
relations&utm_content=minimumwage&utm_source=mynewsdesk&utm_medium=email 

Règlement général des aides financières du CNC (RGA)  
https://www.producteurscinema.fr/wp-content/uploads/2017/03/RGA.pdf 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-
sociedades.html 

Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos)  
https://mcusercontent.com/b478b78b23cea6df6a35cf1b9/files/da8e01b6-
c3c2-4002-844a-61bdb464f7fb/
2021_04_19_ACTA_ACUERDO_TABLAS_SALARIALES_CC_Tecnicos_con_Tablas_Anexas_2021_03
_29_VF.pdf 

Indicadores demográficos básicos  
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 
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Sistema estatal deindicadores de la educación 2018 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-cb22a02501f6/
seie-2018.pdf 

Código Nacional de Ocupaciones (CNO) 
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Formas jurídicas de empresa 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-
DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+de+Inter%C3%A9s+Econ%C3%B3mico&idioma=es-ES 

Buscador de Ayudas e incentivos para empresas 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx 

Plan de recuperación y resiliencia. Plan de impulso al sector audiovisual 
Gobierno de España 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-
Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 

Animation plan for Europe 
European Commission 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 

Mapping the Animation Industry in Europe 
European Audiovisual Observatory  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe  
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/
mapping-of-national-rules-for-the-promotion-of-european-works-in-europe 
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Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU  
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/legal/-/asset_publisher/F4u8Tw47uLJo/content/
mapping-of-film-and-audiovisual-public-funding-criteria-in-the-eu?
_101_INSTANCE_F4u8Tw47uLJo_viewMode=view 

IRIS Plus 2019-3: Territoriality and financing of audiovisual works: latest 
developments 
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/
territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-developments?
_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

IRIS Plus 2019-1: The promotion of independent audiovisual production in 
Europe  
European Audiovisual Observatory  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-production-in-/
1680947bc8 

GLOBAL INCENTIVE INDEX 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-Index-2017-Intro.pdf 

Global Incentives Index 2020 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-Incentives-Index-
November-2020.pdf 

Global Film Production Incentives 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-Incentives-White-
Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Best Practice in Screen Sector Development 
OLSBERG·SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-study-2019-09-13-final-1.pdf 

Building sustainable film businesses: the challenges for industry and 
government 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 
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Informe Anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-anual-
contenidos-digitales-2020 

Los Modelos de financiación Audiovisual en Europa 
PROA 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

Resiliencia en la animación 
Premios Quirino de la animación Iberoamericana 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 

Libro Blanco de la Industria de la Animación Española y los Efectos Visuales 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 

Supporting and co-producing animation in the European regions 
Cine Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

España frente al cambio de reglas contables en la UE para los intangibles 
Eusebi Nomen 
Editado por el Instituto de Análisis de Intangibles y la Sociedad Estatal DDI 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Industria del cine y del audiovisual en España. Estado de la cuestión 2015-2018 
Carlos F. Heredero 
Caimán Cuadernos de Cine 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

Media Nations 2020UK report 
OFCOM 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/200503/media-nations-2020-uk-
report.pdf 

INFORME 82/2020: Presencia y prominencia de obras europeas en Netflix 
CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 
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Derechos afines a los derechos de autor 
IBERLEY 
https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 

Institucionalidad pública de fomento del sector audiovisual en América Latina 
y Europa 
Raimundo Roberts M. / Christine Weidenslaufer 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile| Asesoría Técnica Parlamentaria 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27850/1/
institucionalidad_publica_de_fomento_del_sector_audiovisual_BCN.pdf 

Sistemas de protección y ayudas al sector audiovisual.  
Patxi Azpillaga/Petxo Idoyaga  
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sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA5taK94fxAhUy4YUKHRzyB9oQFjAAe
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Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales españolas y espectáculos en vivo 
PWC 
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/deduccion-por-inversiones-en-producciones-
cinematograficas-series-audiovisuales-espanolas-y-espectaculos-en-vivo/ 

Régimen especial para las AIE y las UTE 
Wolters Kluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTUyMTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt
-ckhlQaptWmJOcSoAorIA7TUAAAA=WKE 

Formas de cooperación empresarial 
Guía de Negocios en España 2020 
https://www.guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/2-7-1-formas-de-
cooperacion-empresarial/ 

ALIANZAS INTERNACIONALES (III) 
CIALT 
https://www.cialt.com/blog/actualidad-juridica/alianzas-internacionales-iii/ 
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Diferencias entre estrategias de inversión: ‘venture capital’, ‘business angels’ y 
‘equity crowdfunding’ 
DOZEN 
https://dozeninvestments.com/recursos/diferencias-las-estrategias-inversion-del-venture-
capital-los-business-angels-equity-crowdfunding/ 

Agents and distributors FAQs 
LawDonut 
https://www.lawdonut.co.uk/business/marketing-and-selling/using-agents-and-distributors/
agents-and-distributors-faqs 

New audience dimensions in streaming platforms: the second life of Money 
heist on Netflix as a case study 
Elena Neira; Judith Clares-Gavilán; Jordi Sánchez-Navarro 
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2021/ene/neira-clares-sanchez_es.pdf 

Medición de audiencias en internet: la representatividad de la muestra 
MYNWES 
https://www.mynews.es/medicion-de-audiencias-en-internet-la-representatividad-de-la-
muestra/ 

Childhood and Online Audiovisual Content in Spain: an Approach to 
Consumption and Parental Mediation on OTT Platforms 
Marcos Ramos, M., Pérez Alaejos, M. P. M, Cerezo Prieto, M. & Hernández Prieto. 
M. (2020). Childhood and Online Audiovisual Content in Spain: an Approach to 
Consumption and Parental Mediation on OTT Platforms, Icono 14, 18 (2), 245-268. 
doi: 10.7195/ri14.v18i2.1560 
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