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Les 10 claus per 

conèixer el sector  
 

 

El mercat de les arts escèniques s’ha transformat 
profundament durant les dues darreres dècades com a 
conseqüència, fonamentalment, de la important inversió 
pública en la construcció i rehabilitació de teatres i altres 
espais escènics.  

 

 
Descripció 

El sector de les arts escèniques s’ha transformat en les dues últimes dècades. Aquesta transformació 

ha vingut donada per la construcció i rehabilitació de la xarxa d’espais escènics, l’emergència de gran 

nombre de companyies de teatre i la consolidació de diversos circuits d’exhibició. La ciutat de 

Barcelona, capdavantera en l’àmbit de les arts escèniques, gaudeix actualment d’un elevat volum 

d’activitat que s’esdevé tant en espais escènics de titularitat pública com privada. 

 

Àmbits d’activitat 

Existeixen dos àmbits principals a partir dels quals s’estructura el sector: l’àmbit de l’exhibició 

escènica, amb una gran presència de l’administració pública, el 73% dels espais escènics de l’estat 

són de titularitat pública; i l’àmbit de la producció escènica, en el que un terç del total de les 

companyies de teatre són de caràcter professional. 

 

Tendències  

El sector haurà de cercar noves vies de finançament per donar continuïtat als espais escènics, 

mitjançant  iniciatives vinculades a polítiques de patrocini, a la promoció del lloguer dels espais a 

tercers, etc.; i a les companyies, a partir de diferents models de producció i cofinançament de les 

seves produccions. 

 

Pes econòmic 

L'aportació de les arts escèniques a l'economia espanyola va ser, l'any 2008 (darreres dades 
disponibles) un 0,16% del PIB total i un 5,5% del PIB cultural.  La despesa de cultura contemplada als 
pressupostos 2012 de la Generalitat de Catalunya és un 2,75% inferior a la de 2011. No obstant, 
durant el 2010 es varen realitzar un total de 3.299 espectacles i 14.221 representacions d’arts 
escèniques en els teatres de Catalunya, 518 espectacles i 566 representacions més que al 2009.   
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L’ocupació  

D’acord amb les darreres dades disponibles, el nombre de treballadors als teatres de Catalunya el 

2009 era de 1.660 persones: 374 treballaven en l’àmbit artístic, 479 en l’àmbit tècnic, 478 en 

administració i gestió, i 329 en serveis. De les 14.221 representacions d’arts escèniques en els 

teatres de Catalunya al 2010, 12.819 corresponen a companyies professionals (90,1%), 270 a 

companyies semiprofessionals (1,9%), i 1.132 a companyies amateur (8%). 

 

Perfils professionals més demandats 

Al sector de les arts escèniques cal diferenciar els professionals vinculats a la creació artística, a qui 

que a més de la formació reglada se’ls requereix una àmplia experiència en el sector, de vegades de 

períodes d’entre 5 i 10 anys; i els professionals vinculats a l’exhibició, a qui també se’ls requereix una 

formació especialitzada molt notable, i una actualització constant de la mateixa. 

 

Ocupacions més demandades 

En l’àmbit de la creació artística, a més dels perfils majoritaris (actors/actrius i directors), cada cop 

més vinculats a noves tipologies d’esdeveniments i d’ús del temps d’oci, es requereixen animadors o 

ballarins. En l’àmbit de l’exhibició, se sol·liciten professionals per a les àrees tècnica (d’audiovisual, so 

i il·luminació) i de gestió (planificador cultural o responsable de patrocini). 

 

Projecció futura  

En un futur proper, les arts escèniques, amb una àmplia xarxa d’espais escènics i un gran teixit de 

petites i mitjanes companyies de teatre, haurà d’assolir els reptes associats al finançament, tant en 

l’àmbit de l’exhibició com en el de la creació i producció. Per aconseguir aquesta fita, es fa 

imprescindible establir fòrums de diàleg i col·laboració entre l’administració pública i el teixit 

empresarial del sector. 

 

Debilitats 

Les debilitats del sector estan vinculades principalment a les dificultats de finançament, a la 

professionalització de les companyies de teatre i del seu personal, així com a la forta dependència de 

les polítiques públiques. La important reducció dels pressupostos públics dedicats al sector és hores 

d’ara una de les principals debilitats del sector. 

 

Oportunitats  

La disposició d’una àmplia i consolidada xarxa d’espais escènics, i la rendibilitat de circuits 

professionals d’exhibició, suposen una molt bona situació de partida perquè el sector evolucioni cap a 

una millor optimització dels recursos, una major professionalització de les companyies i un augment 

de l’assistència als teatres per part de la ciutadania. 
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01Presentació del sector  

 

 

 
Les arts escèniques, que s’enquadren dins el sector de la cultura, inclouen diferents tipus de 

creacions destinades a ser representades en viu en un escenari, siguin quines siguin les 

característiques d’aquest.  

 

El tipus de representació majoritària és el teatre, tanmateix cal especificar que normalment, es tracta 

del teatre de text, mentre que altres modalitats, com teatre musical, teatre gestual, d’objectes, etc., no 

són tan habituals. Les altres dues disciplines amb més presència en els escenaris són la dansa 

(ballet, contemporània, etc.) i la música (en les seves diverses variants, òpera, sarsuela, 

contemporània, etc.). Finalment, amb menor presència, es poden citar el circ i pallassos, la màgia, 

l’espectacle poètic, les lectures dramatitzades, les performance, etc. 

 

El sector de les arts escèniques comprèn diferents tipus d’activitats vinculades a la creació o 

producció d’aquestes arts (on el protagonisme es centra en les companyies) i en les activitats 

vinculades a l’exhibició d’aquestes arts en un espai concret (mitjançant els espais escènics, entenen 

infraestructures de diferent tipologia, a més dels tradicionals teatres). 

 

Pel que fa a les companyies, cal dir que tot i que tan sols un terç d’aquestes poden ser considerades 

professionals, el sector privat compta amb una àmplia presència en tot el territori estatal, 

especialment en les ciutats de Madrid i Barcelona. La seva composició, organització i activitat 

presenta característiques molt diferents respecte d’altres sectors, donat, principalment, el pes creatiu 

d’aquestes empreses i el procés de comercialització dels seus serveis. 

 

El mercat de les arts escèniques s’ha transformat profundament durant les dues darreres dècades 

com a conseqüència, fonamentalment, de la important inversió pública en la construcció i rehabilitació 

de teatres i altres espais escènics. Així mateix, l’administració pública també ha recolzat la producció i 

l’exhibició, establint circuits d’exhibició estable. 
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02Principals àmbits d’activitat  

 

El sector de les arts escèniques s’estructura en dos grans àmbits, tot i que cadascun d’ells té 

vinculacions amb altres àrees o sectors, com l’administració pública o els festivals o mostres teatrals. 

 

Els espais escènics o l’exhibició escènica 

 

Descripció 

Habitualment els espais escènics es consideren com a tals si compleixen una sèrie de requisits: 

 Disposen dels recursos tècnics suficients per fer espectacles professionals d’arts en viu; 

 Programen, com a mínim, vuit espectacles professionals al llarg de l’any; 

 Tenen personal dedicat a la programació d’espectacles de forma estable de les diferents 

disciplines artístiques (teatre, dansa i música, principalment però també màgia, circ, etc.); 

 Estan dotats dels recursos econòmics suficients per a programar activitats professionals. 

 

Tanmateix, dins d’aquests paràmetres es troba un ventall molt ampli de tipologies de recintes, i més si 

es tenen en compte aspectes com la titularitat del mateix (i el mode de gestió) o el nivell de despesa 

destinat a la programació. 

 

Cal assenyalar també el gran predomini de l’exhibició pública. Segons les últimes dades disponibles 

del sector, a nivell estatal, el 73% dels recintes amb activitat professional estable són de gestió 

pública, sent la majoria teatres de proximitat, de responsabilitat municipal. 

 

Si s’analitzen els nivells de despesa dels recintes, es pot observar com el 52% dels recintes disposen 

d’un pressupost inferior als 100.000 euros, un 32% entre 100.000 i 500.000 euros i un 15,8% més de 

500.000 euros. 

 

Un altre tret característic dels recintes escènics és la tendència a la concentració, és a dir, a major 

nombre d’habitants en el municipi, més probabilitat de què existeixi un teatre amb programació 

estable. Tot i així, gràcies a la inversió pública en la construcció i rehabilitació de teatres i al 

desenvolupament de l’activitat escènica, un 36,2% dels teatres s’ubiquen en municipis de menys de 

25.000 habitants. 
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Una característica significativa és l’antiguitat de l’actual gestió del recinte (no la de l’edifici, sinó la del 

seu ús sense interrupció com a teatre). El 60% dels recintes de l’estat tenen una antiguitat de gestió 

inferior als 15 anys. La dècada dels noranta va ser el període en el que es van inaugurar més 

equipaments escènics. Només el 17% dels recintes que estan en actiu tenen una antiguitat anterior a 

l’any 1990. 

 

Activitat 

Els espais escènics realitzen activitat aproximadament una tercera part dels dies de l’any. No obstant 

això, les dades indiquen que, en relació a aquest punt, hi ha notables diferències segons el cas 

considerat, depèn d’aspectes com la capacitat de llogar l’espai a tercers, el volum de pressupost, la 

coparticipació en la producció, etc. 

 

Així, la rendibilitat social (i molt probablement també econòmica) d’aquests espais no només passa 

per la realització d’activitats professionals, sinó també actes de diferent naturalesa social i cultural. 

 

El perfil de l’oferta de les arts escèniques programada per part dels espais escènics es concentra – 

com a gènere principal – en el teatre (majoritàriament de text), seguit per la música i la dansa. Tot i 

així, cal tenir en compte que molts espais programen - com a gènere secundari – la dansa 

contemporània, l’òpera o altres tipus de teatre, com el teatre musical, visual o d’objectes. 

 

De fet, per tal de decidir la seva política d’activitat, els programadors acostumen a buscar, com a fonts 

d’informació, els canals que els proporcionen els circuits escènics als que pertanyen, els festivals, 

fires i mostres, i les valoracions publicades per experts/es. En canvi, i aquesta és una dada que 

defineix la relació amb les companyies de teatre, no tenen massa en compte el taquillatge obtingut 

pels espectacles en altres teatres o ciutats de referència. 

 

El nombre mitjà d’assistència es situa a nivell estatal a l’entorn de 240 persones ( xifra sensiblement 

superior si es considera la província de Barcelona o la ciutat de Barcelona). Així mateix, la quota 

d’assistència per tipologia d’espectacles (teatre, música, dansa i altres gèneres) mostra una notable 

correlació amb el percentatge de funcions realitzades per cadascuna de les modalitats de 

representacions. 

 

L’anàlisi de les estratègies de preus (descomptes i abonaments) posa de manifest que la seva 

implementació pot conduir cap a un increment de la quota d’ocupació dels espais escènics. 

Tanmateix, és clar que aquest no és l’únic factor que ho possibilita, ja que l’assistència del públic als 

teatres respon a raons complexes i variades que van més enllà dels preus. 

 

El percentatge de cobertura (taquillatge sobre catxet) - és a dir, quin percentatge de la despesa en 

catxet s’aconsegueix cobrir mitjançant el taquillatge - es situa al voltant del 50%. Cal assenyalar que 
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un increment de la mitjana del preu de les entrades tendeix a proporcionar un major grau de cobertura 

dels costos del catxet. 

 

Finalment, l’últim aspecte a contemplar respecte als espais escènics, és el seu personal. Segons les 

últimes dades disponibles, l’estructura de la plantilla d’un espai escènic es conforma, de mitjana, per 

0,8 treballadors artístics (directors/es, actors/actrius, etc.), 3,8 tècnics (tècnic/a de so, il·luminació, 

etc.), 2,6 de gestió (gestor/a, planificador/a, etc.) i de 2,8 de serveis (cap de sala, personal de taquilla, 

etc.). Lògicament, aquesta estructura varia notablement en funció de la titularitat de l’espai, el mode 

de gestió, el pressupost disponible o fins i tot, la tipologia d’activitat oferta. 

 

La producció escènica 

L’any 2007, el Centre de Documentació Teatral disposava d’un total de 2.958 companyies de teatre o 

d’altres activitats escèniques, localitzades en tot el territori estatal. D’aquestes companyies, el sector 

atorga la classificació de professionals aquelles companyies que compleixen les següents 

característiques: 

 Realitzar una activitat escènica remunerada, 

 Haver produït un espectacle en els últims tres anys, 

 Disposar d’un pressupost de despeses superior als 25.000 euros anuals. 

 

A partir d’aquests criteris, s’ha de concloure que només un 36,5% del cens pot ser classificat com a 

companyies professionals. Tot i que el 44,2% de les companyies s’ubiquen a les comunitats 

autònomes de Catalunya i Madrid, en els últims anys, gràcies al recolzament de l’administració 

pública, pel que fa a infraestructures i circuits de programació pública, s’ha donat un 

desenvolupament de nombroses companyies per tot l’estat. 

 

Un altre magnitud que confirma el procés d’expansió de l’activitat de producció a Espanya és l’any de 

fundació de les companyies i empreses. Més de la meitat de les companyies professionals tenen 

menys de deu anys de vida. Així mateix, el 53,4% de les companyies tenen com a titularitat jurídica la 

societat mercantil. 

 

L’activitat escènica mitjana de les companyies de teatre a l’estat – que a més, estan especialitzades 

majoritàriament en el teatre de text – es sintetitza en 1,16 produccions estrenades anualment, una 

mitjana de 3,79 espectacles diferents anuals representats i 88 funcions representades. 

 

Un altra variable significativa per comprendre l’estructura econòmica d’una companyia de teatre és la 

del personal ocupat. La majoria de les companyies acostumen a ocupar al llarg de l’any entre 3 i 9 

treballadors/es equivalents a temps complet en els moments de major activitat. Aquestes xifres 
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descendeixen en els moments de poca activitat, quan es dissenya una producció o no s’està en gira. 

Entre les companyies de teatre que cobren pels seus espectacles és molt estrany  que el seu 

personal sigui voluntari, i quan es dóna és entre companyies de molt poca capacitat pressupostària. 

 

Finalment, l’última vessant a analitzar és l’estructura de despeses i ingressos de les companyies. Així, 

de mitjana, les companyies de teatre localitzades a Espanya destinen dues terceres parts del seu 

pressupost a despeses de producció i una tercera part a d’altres despeses (de comunicació, difusió, 

etc.). 

 

Pel que fa a l’estructura d’ingressos, el 75,5% dels mateixos procedeixen, de mitjana, del catxet 

cobrat dels espectacles. Els ingressos per taquillatge representen de mitjana el 9,1%, mentre que els 

drets de producció o altres ingressos de la unitat de producció signifiquen respectivament el 0,3% i el 

2,3% respectivament. El conjunt de subvencions directes representen el 12,8% dels ingressos d’una 

companyia escènica mitjana. 

 

Així, les companyies de teatre depenen econòmicament de forma majoritària de la seva capacitat per 

vendre les seves obres a teatres i festivals. Tot i que bona part d’ells són de titularitat pública, els 

recursos no es destinen a fons perdut o per recolzar el sector, sinó per emplenar de programació els 

seus espais. De totes formes, el mecanisme de retribució majoritari (mitjançant pagament del catxet) 

permet a les companyies reduir el seu risc, ja que el que cobreix el dèficit entre els ingressos de 

taquilla i les despeses d’exhibició són dels teatres.  
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03Tendències del sector   

 

 

 

L’àmbit semiprofessional i/o autodidacta s’està abandonant 

ja que el sector requereix un major nivell de formació i 

professionalització dels/les professionals, no només en 

l’àmbit de la creació, sinó també entres els perfils més 

tècnics. 

 

 

Ampliació de l’oferta de l’exhibició i la producció 

Tot i que Madrid i Barcelona són les ciutats que agrupen una major oferta teatral i tenen un major 

nombre de teatres i de companyies, l’increment de la implantació del sector –gràcies, principalment al 

suport de l’administració pública– s’ha registrat també en poblacions de diversa grandària poblacional, 

per exemple, en l’àmbit català destaquen festivals d’èxit a les comarques lleidatanes (Fira de teatre 

de Tàrrega) o gironines (Festiva Temporada Alta), entre altres. Al mateix temps, la demanda tendeix a 

diversificar-se i permet, especialment a les grans ciutats, la multiplicació d’iniciatives –sales de petit 

format o festivals especialitzats– que neixen de la iniciativa i l’esforç de col·lectius independents. 

 

Enfortiment del teixit empresarial 

La posada en marxa de teatres municipals i la consolidació dels circuits de programació territorials 

han injectat recursos i estabilitat econòmica a les companyies de teatre, principalment, a les locals.  

Aquest fet canvia la situació escènica anterior del sector, que esdevé un sistema d’arts escèniques 

força més potent, més descentralitzat i més desestacionalitzat que fa dues dècades, no només en 

l’exhibició sinó també en la producció escènica. 

 

Gradual professionalització i major qualificació del personal 

Tant en l’àmbit dels espais escènics com en el de les companyies s’evidencia la necessitat d’un major 

grau de professionalització i qualificació del personal, tot i l’increment gradual que s’ha donat en els 

últims anys. 
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Com a exemple d’aquest fet, s’observa que les administracions públiques requereixen un nivell més 

alt de professionalització i especialització del personal responsable de la gestió dels espais escènics, 

com a punt clau en el procés de rendibilització –tant a nivell social com econòmic– de la inversió 

realitzada en la construcció o rehabilitació implementada. 

 

En l’àmbit de la producció es dóna el mateix procés, i s’està tendint a abandonar l’àmbit 

semiprofessional i/o autodidacta, per passar a requerir un major nivell de formació i 

professionalització, no només en l’àmbit de la creació, sinó també entre els perfils més tècnics (so i 

il·luminació). 

 

De fet, el Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 2011-2018, en el marc 

del seu objectiu de formar als/les professionals del sector, indica que el sector de les arts escèniques i 

musicals per a tots els públics treballarà amb el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, organisme 

competent en matèria de formació continua d’artistes, un seguit d’accions vinculades a la formació de 

nous artistes. Algunes de les accions es plantegen a curt termini, per exemple, la creació d’una mesa 

de treball i d’una mesa de seguiment de caràcter transversal; el desenvolupament d’uns requisits de 

professionalitat; la vinculació de les subvencions a la producció i l’exhibició als requisits de 

professionalitat, i la facilitació, incentivació i cofinançament dels desplaçament d’artistes fora del 

territori català, entre altres. 

 

Cerca de vies de finançament 

Després de dues dècades de fortes inversions destinades a una millor dotació d’espais escènics en el 

territori, s’ha iniciat un procés de reflexió per part dels propis gestors/es d’aquests espais per tal de 

cercar vies de finançament d’uns equipaments que, per l’activitat que acullen, generen dèficits de 

forma continuada. Així, s’estan registrant iniciatives vinculades a polítiques de patrocini, o a la 

promoció dels espais com a seus del mercat de reunions, entre d’altres. 

 

Noves fórmules de producció 

Tot i que la producció pròpia (a càrrec de la companyia) segueix sent la fórmula més estesa al sector 

de les arts escèniques, comencen a sorgir nous models de producció i finançament (coproducció 

executiva, coproducció financera, etc.). Tot i així, cal assenyalar que actualment, només les grans i 

mitjanes-grans companyies s’associen per a la producció d’espectacles. Entre les diferents fórmules, 

la coproducció executiva és la més concurrent. En canvi, la presència gairebé testimonial de la 

coproducció financera denota que encara hi ha un gran recorregut a fer per tal d’atraure inversió de 

fora del sector. 
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Fomentar la producció i el desenvolupament de projectes per a tots els 

públics 

 

La pluralitat i una programació variada és el resultat d'un procés de programació dinàmic, que 

aconsegueix complementar una oferta de representacions i companyies de tall tradicional amb 

representacions i companyies que proposen nous enfocaments de les arts escèniques. 

 

El foment de la producció i el desenvolupament de nous projectes és un dels objectius del Pla integral 

de les arts escèniques i musicals per a tots els públics 2011–2018. Per assolir-lo, es plantegen 11 

accions entre les que destaquen com a més innovadores, les següents:  

 Treballar per l’existència d’un espai d’exhibició amb condicions de contractació clarament 

favorables per les companyies d’arts escèniques i musicals per a tots els públics a Barcelona. 

 Crear una línia de subvencions per a l’establiment de convenis pluriennals de col·laboració 

amb les companyies per a projectes de desenvolupament empresarial, que s’hauran de 

revisar anualment en funció dels objectius establerts i assolits. 

 Incloure en les comissions de valoració de les subvencions a la producció, puntuacions 

específiques per als espectacles per a tots els públics, donant preferència especialment al 

rigor en el plantejament artístic i de producció, i la innovació de les propostes per tal de 

posicionar els espectacles catalans al màxim nivell possible de qualitat, risc, innovació i 

competència. 

 Estudiar amb els municipis i les xarxes de distribució la possibilitat de donar més suport a les 

arts de carrer. 

 Incentivar que en algunes sales especialitzades en programació per a tots els públics es 

puguin realitzar treballs de creació, assessorament i formació previs a la producció de 

l’espectacle, dotant-los del pressupost corresponent per a aquesta tasca addicional. 

 

Les TIC i les arts escèniques  

 

Les arts escèniques s’enfronten al repte d'aprofitar les oportunitats proporcionades pel sector de les 

TIC. En aquest sentit, les TIC poden afavorir les estratègies de difusió i comunicació de les arts 

escèniques. D'una banda, poden augmentar la difusió de les activitats i la interacció amb el ciutadà i 

públic potencial. Així mateix, les TIC permeten la integració del fet escènic en el teixit social tecnològic 

en el qual es troba immers la societat actual
.1
 A més, la utilització d'Internet com a eina de difusió de 

l'activitat teatral i de comercialització de les entrades segueix sent un repte encara pendent en el 

panorama escènic espanyol actual. 

 

                                                           
1
 Fundación Ideas. Las industrias culturales y creativas. Un sector clave de la nueva economía. Informe  mayo de 2012. 
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Xarxa d’espais escènics municipals 

 

El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) és una xarxa integrada per teatres i 

auditoris de tot el territori creada amb l’objectiu de consolidar l’activitat cultural als municipis catalans i 

de distribuir-la homogèniament, per tal de garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions 

d’igualtat a la cultura que estableix l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia. 

 

Amb l’SPEEM es vol donar un impuls al panorama escenicomusical de Catalunya en col·laboració 

amb els agents locals i supralocals (ajuntaments, diputacions i consells comarcals)2. Això pot suposar 

una oportunitat per desenvolupar el sector privat de les arts escèniques i musicals, i per fer créixer el 

teixit empresarial que d’aquest sector . 

 

L’organització en xarxa dels equipaments escènics de Catalunya evitarà duplicitats en les 

programacions públiques d’arts escèniques i musicals, i un millor aprofitament dels recursos tècnics i 

econòmics destinats, tant públics com privats. 

                                                           
2
 Estudio sobre Redes y Circuitos de Espacios Escénicos Públicos en España 2006–2010. La Red Española de Teatros, 

Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.2012. 
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04El sector en xifres  

Dades econòmiques 

 L'aportació de les arts escèniques a l'economia espanyola va ser, segons les darreres dades 

disponibles de l'any 2008, un 0,16% del PIB total i un 5,5% del PIB cultural.
 3
 

 Els teatres i sales de concert de titularitat pública conformen el 73,6% del total de recintes 

amb activitat professional estable a Espanya.
 
 

 L'activitat escènica a Espanya va mobilitzar l'any 2010 a 50,8 milions d'espectadors en un 

total de 210.765 representacions i concerts. Aquestes representacions van tenir lloc 

majoritàriament en els 1.528 espais estables teatrals i a les 493 sales de concert existents a 

Espanya, espais majoritàriament de titularitat pública.  

 El teatre és el tipus d’art escènica que obté més recaptació (el 45% del total de la recaptació 

de les arts escèniques i musicals); l’any 2010 la quantitat recaptada va ser de 447 milions 

d'euros.
 
 

 El pressupost  de cultura dels pressupostos de 2012 de la Generalitat de Catalunya és un 

2,75% inferior al  de l’any 2011.  

 A Catalunya, a 2010 hi ha 146  teatres, 10 teatres més que al 2007. Molts d’ells es varen 

construir durant la dècada dels 90 i la primera del segle XXI. Un 29,4% dels teatres catalans 

es troben a la comarca del Barcelonès. Dels 146 teatres, 104 són de titularitat pública, 33 de 

titularitat privada i 9 són propietat d’associacions i fundacions.
 4
 

 A Catalunya, el 2010, el nombre d’espectadors  va arribar a 3.024.968. Els espectacles de 

teatre van tenir 1.565.887 espectadors (el 51,8 % dels espectadors del 2010), incrementant  

el nombre respecte  l’any 2009 (1.486.650). En contrast, els espectadors de teatre musical 

(2508.809, 16,8% del total d’espectadors de 2010) van disminuir en relació al 2009  

(652.110).
 
 

                                                           
3
 Cuenta Satélite de la Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011.  

4
 Estadística d’arts escèniques. 2007-2010. Sales de teatre, dansa i circ. Estadístiques culturals de Catalunya. Juliol 2012 
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 Durant el 2010 es varen realitzar 3.299 espectacles i 14.221 representacions d’arts 

escèniques en els teatres de Catalunya, 518 espectacles i 566 representacions més que al 

2009.  Aquests representacions es distribueixen de la següent manera: 8.553 de teatre en 

general; 1.534 de teatre musical; 1.154 de dansa; 779 de titelles, ombres i teatre d’objectes; 

810 de màgia; 268 de circ, pallassos i malabarisme; 268 d’òpera, opereta i sarsuela; 130 de 

music-hall, revista, varietats; 155 de mim i pantomima;  127 de recital poètic; 55 de teatre 

d’animació; i 388 d’altres arts escèniques.
 
 

 Dels 3.299 espectacles del 2010, 2.297 es varen realitzar per teatres públics, 838 per 

empreses privades i 164 per associacions i fundacions. A més, 62,5% són en llengua 

catalana, el 17,5% en llengua castellana, el 3,8% en altres llengües, el 2,1% són plurilingües, 

i el 14,1% no parlades.
 
 

 De les 14.221 representacions del 2010,  344 van ser gratuïtes (156 menys que l’any 

anterior), i 13.877  de pagament (722 més que l’any anterior).
 
 

 La recaptació per la representació d’arts escèniques als teatres de Catalunya el 2010 va ser 

de 60.798.884 €. D’aquests, el 42,3% va provenir dels teatres públics, el 56,9% dels privats i 

l’0,8% de les associacions i fundacions. El 35,6% de la recaptació va venir del teatre en 

general, el 24,6% del teatre musical, el 10,6 de la dansa i el 22,5 de l’opera, opereta i 

sarsuela.
 
 

 A Barcelona, el nombre d’espectadors a les sales de teatre ha estat de 2.890.624 durant la 

temporada 2011-2012 (un 8% més que la temporada anterior), amb un percentatge 

d’ocupació de la sala del 53,77%.  

 La recaptació de Barcelona ha arribat a 68.161.934,47 € (també un 8% més que la temporada 

anterior). El Gran Teatre del Liceu és el que encapçala el rànquing d’espectadors i recaptació 

5
 

Dades d’ocupació 

 Al 2010, les 14.221 representacions als teatres catalans, per procedència de la companyia,  

indiquen que: 10.573 van ser de procedència catalana, 2.332 d’altres comunitats de l’Estat 

Espanyol, 1416 d’altres procedències.
 
 

 De les 14.221 representacions d’arts escèniques en els teatres de Catalunya al 2010, 12.819 

corresponen a companyies professionals (90,1%), 270 a companyies semiprofessionals 

(1,9%), i 1.132 a companyies amateur (8%). 

                                                           
5
 ADETCA (Associació d’empreses de teatre de Catalunya) Teatres de Barcelona, estadística de la temporada 2011-2012 
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 El nombre de treballadors als teatres de Catalunya el 2009 era de 1.660 persones: 374 

treballaven en l’àmbit artístic, 479 en l’àmbit tècnic, 478 en administració i gestió, i 329 en 

serveis.  

 Els mesos de febrer, març, abril i maig solen ser els més actius en representacions de les 

companyies d’arts escèniques de Catalunya. 

 A Espanya, el 63,5% de les companyies teatrals té un pressupost de despeses de menys de 

25.000 euros anuals o no ha produït cap espectacle nou en els últims tres anys, el que els 

situa per sota de nivells mínims d'estabilitat o professionalitat. Pel que fa a les que 

compleixen aquests dos requisits, el 46,1% no supera els 50.000 euros de despesa anual, un 

25,9% està entre els 50.000 i els 100.000, un 25,7 % entre 100.000 i 500.000, i només un 

2,2% supera els 500.000 euros.
 6
 

 

 
Fonts: Darreres dades disponibles. Estadístiques culturals de Catalunya 2012 del Departament de Cultura; Pla integral de les arts 
escèniques i musicals per a tots els públics 2011-2018 del Departament de Cultura; Estadística d’arts escèniques. 2006-2009 de Sales de 
teatre, dansa i circ del Departament de Cultura a juny de 2011; ADETCA (Associació d’empreses de teatre de Catalunya) Teatres de 
Barcelona, estadística de la temporada 2011-2012. Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección 
Global 2011. Estadística d’arts escèniques. 2007-2010. Sales de teatre, dansa i circ. Cuenta Satélite de la Cultura, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2011. 

                                                           
6
 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 
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05Perfils professionals més demandats 

 

 

 

Perfils professionals de major qualificació 

Perfil formatiu 

En aquest subsector, caldria distingir entre els professionals vinculats a la creació /producció d’arts 

escèniques, i aquells/es que s’adscriuen a l’àrea d’exhibició en espais escènics.  

 

La formació específica i especialitzada es troba localitzada principalment en l’àmbit de l’exhibició, 

principalment pel que fa a als i les responsables tècnics d’audiovisuals, so i il·luminació. En aquests 

casos, a més és necessari un reciclatge continuat. 

 

Pel que fa als i les professionals amb vinculació a la creació d’arts escèniques, tot i que també 

requereixen una formació (habitualment de grau superior) àmplia, resulta imprescindible l’adquisició 

d’experiència mitjançant la col·laboració/participació en projectes petits o amateurs. Aquesta via de 

formació és especialment important en els casos dels directors/es artístics, actors/actrius, ballarins, 

etc. 

 

Perfil competencial  

Donada la coexistència dels dos àmbits citats (creació i exhibició), cal assenyalar dos grups 

diferenciats de competències professionals. En l’àmbit de la creació és imprescindible, òbviament, la 

creativitat, però també l’aprenentatge i l’ús dels coneixements, la flexibilitat i gestió del canvi i, en 

alguns casos, l’estat físic (especialment, pel que fa als ballarins, artistes de circ, etc.). 

 

En el cas de professionals amb vinculació als espais escènics, resulta imprescindible, la iniciativa, 

l’orientació a l’assoliment, però també altres qüestions vinculades al treball en equip i cooperació, la 

direcció, la comunicació o la negociació. 
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Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Director/a artístic 

 Coreògraf/a 

  Actor/actriu 

 Dramaturg/a 

 

 

 

Perfils professionals de menor qualificació 

Perfil formatiu  

En aquest segon ordre de perfils, també haurien de distingir-se els àmbits de creació i exhibició.  
Tanmateix, en aquest cas, la relació és inversa, la formació reglada resulta força important en el cas 
de l’àmbit de la creació (maquilladors o sastres), mentre que l’experiència i la formació ad hoc per part 
de l’espai escènic és el més important, en el cas de l’exhibició (acomodadors o responsables de 
taquilla). 
 

Perfil competencial 

Els requeriments en aquests perfils es centren en qüestions com l’orientació a l’assoliment, la 
iniciativa, la preocupació per l’ordre i la qualitat, l’orientació al client, la flexibilitat i gestió del canvi, així 
com la planificació i organització. 
 
 

Exemples de perfils professionals del Catàleg d'ocupacions del web Barcelona Treball 

 

 Dependent /a venedor/a de productes culturals 

 Caixer/a 

 

  

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5369/director-a-artistico-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5424/coreografo-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa5382/actor-actriz.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5367/dramaturgo-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/D/fitxa5301.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/C/fitxa5293/caixer-a.do
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06Escenaris de futur 

 

Debilitats 
 

 L’exhibició de les arts escèniques, si més no pel que fa als espais escènics de caràcter públic, 

acostuma a ser deficitària econòmicament, tan sols una part (el 50% aproximadament) del 

catxet –i sense comptar la resta de despeses generades per l’activitat d’exhibició– pot ser 

cobert pels ingressos generats de taquillatge. 

 La voluntat de les administracions d’oferir una programació professional estable i diversa, i en 

un espai dotat adequadament de personal i equips, implica que l’esforç econòmic hagi de ser 

molt notable. En l’actual conjuntura econòmica, aquesta situació podria provocar una 

davallada del volum d’exhibició en aquests espais que, per altra banda, suposen el 73% dels 

espais escènics existents a l’estat. 

 El sector privat està molt condicionat per unes administracions públiques que intervenen a 

tres nivells: fomenten la producció privada a través de subvencions i ajudes reintegrables, són 

el principal client o distribuïdor minorista de les produccions escèniques (programació de 

recintes i festivals) i actuen com a productors escènics en competència. Aquesta situació 

garanteix l'estabilitat de l'activitat productora, però dificulta la iniciativa i el desenvolupament 

del sector. 

 En l’àmbit de l’exhibició, cal destacar la necessitat d’establir processos de formació 

continuada per al reciclatge del personal responsable de l’àrea tècnica dels espais escènics. 

Les arts escèniques estan incorporant de forma creixent noves tecnologies i equips molt 

sofisticats de tractament de llum, so i efectes audiovisuals que precisen d’un coneixement 

específic.  

 Pel que fa a la producció, un dels trets característics del sector és l’eventualitat en la 

contractació, tant en l’àmbit creatiu com tècnic. Aquesta eventualitat implica una certa feblesa 

en l’estructura estable de les companyies, que han de cercar personal específic de forma 

cíclica, en funció de cada espectacle. 

 Dins els factors d’entorn es destaquen tres punts crítics: el primer, l’elevat nombre de 

companyies, manca de professionalitat en algunes d’elles; el segon, la coexistència d’un 

circuit escolar que condiciona el sistema de les arts escèniques i musicals més 

professionalitzat; i la tercera, la manca d’un circuït d’espectacle de carrer. 
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 En l’àmbit més directament relacionat amb el desenvolupament de l’activitat es poden distingir 

alguns elements crítics relacionats amb les fases de la cadena de valor: febleses en els 

mecanismes de foment de la producció (complexitat en el model de distribució, manca 

d’informació i insuficient programació estable); i dificultats inherents al producte i la seva 

comercialització, en particular, respecte al preu de venda, la temàtica de les obres, el poc risc 

i innovació en el producte o mancances tècniques en determinats espais d’exhibició. 

 L’escassa mida de la majoria de les empreses de producció dificulta la generació 

d'economies d'escala i la competitivitat en el mercat internacional. 
7
 

 El sector es caracteritza per un cert minifundisme i una situació de sobreproducció. Aquest 

tipus d'ineficiències, exemplificada en el baix nombre de funcions per espectacle, no 

permeten amortitzar l'esforç i les inversions en producció i distribució.
 8
 

 Existeix un nombre excessiu d'agents i de productes per a un mercat (espectadors) que creix 

de manera lenta i no sembla capaç d'absorbir de manera eficient aquesta producció.
 9

 

 La projecció exterior de la producció escènica espanyola és francament limitada. 
10

 

 
Amenaces  
 

 Les dades exposades mostren un sector amb un alt grau de dependència de les polítiques 

públiques, tant pel que fa a l’àmbit de la producció –ja que l’administració pública exerceix el 

rol de programador–, com pel que fa a l’exhibició –donat l’alt percentatge d’espais escènics 

de titularitat pública–. Per tant, les tendències del sector, depenen en gran mesura del 

posicionament dels diferents nivells de l’administració pública, especialment, de 

l’administració local. 

 Existeix una escassa capacitat del sector per desenvolupar accions conjuntes i potenciar 

criteris per a la millora del conjunt d’agents participants en el sector. Un dels reptes és, per 

tant, la col·laboració entre els dos grans àmbits del mateix (exhibició i producció). 

 Alguns/es professionals no poden dedicar-se només a les arts escèniques i han de 

compaginar la professió amb altres feines, el que esdevé un element poc encoratjador i 

eficient. 

 La disminució del pressupost públic per al 2012 pot suposar una contracció del sector i una 

disminució de l’oferta i la demanda del sector. 

 Per a bona part de les empreses i companyies de mida mitjana, que representen 

aproximadament el 50% del sector teatral espanyol, i que assumeixen els costos d’estructura 

                                                           
7
 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 

8
 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.. 

9
 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.. 

10
 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 
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(deures fiscals, laborals, de formació del personal, etc.) amb marges nets reduïts, les 

retallades pressupostàries, els descensos dels “cachés”, els impagaments dels ajuntaments i 

els menors nivells de contractació són una gran amenaça.
 11

 

 L’increment de l’IVA al 21% pot repercutir negativament en el consum d’espectacles d’arts 

escèniques.   

 
Fortaleses  
 

 El sector de les arts escèniques genera anualment molts més ingressos a Espanya que el 

mercat discogràfic, i suma més localitats venudes que les pel·lícules espanyoles o que els 

camps de futbol de Primera Divisió.
 12

 

 El mercat de les arts escèniques està creixent de manera constant des de fa d'anys i ha 

suportat bé fins ara les oscil·lacions del cicle econòmic, tanmateix la intensitat i la durada de 

la crisi actual està tenint efectes en la reducció del personal a les companyies, la desaparició 

d’algunes, la creació de menys espectacles,  etc.
 13

 

 Una de les grans fortaleses del sector, assolida gràcies a l’esforç realitzat en les dues últimes 

dècades, és la disposició d’una àmplia i consolidada xarxa d’espais escènics en tot el territori 

català.  

 Actualment, les administracions públiques encara procuren destinar recursos per oferir una 

programació professional estable i de qualitat a la població, i per fer un ús adequat de les 

infraestructures i cercar vies de finançament de les mateixes que garanteixin la seva viabilitat 

econòmica. 

 La posada en marxa de teatres municipals i la consolidació dels circuits de programació 

territorials que han permès racionalitzar processos, desenvolupar noves audiències i enfortir 

grans empreses de producció i exhibició. Com resultat d’això avui existeix a Espanya un 

sistema escènic millor estructurat, descentralitzat i no subjecte a cicles estacionals, força 

millor que el que existia fa dues dècades, no només en l'exhibició, sinó també en la producció 

escènica.  

 Existeix una creixent sensibilitat del públic cap als espectacles i les arts escèniques en 

general, fet que comporta una implicació continuada de l’administració pública per tal de 

donar resposta a aquesta demanda actual i potencial. 

 Estan sorgint propostes de millora dins del sector, com l’establiment de regulacions –tant en 

l’àmbit de l’exhibició com en el de la producció–, la millora en l’àrea de contractació de 

personal, i el disseny d’altres mesures que afavoreixin la reactivació i vertebració del sector. 

                                                           
11

 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 
12

 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 
13

 Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011. 
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 Cal destacar la política de captació de nous públics que es realitza des del sector, que intenta 

apropar les arts escèniques a les preferències de la població. Destaca el cas del teatre 

escolar i familiar, tal i com mostren les dades d’assistència.  

 A Catalunya hi ha una xarxa prou estable d’escoles i instituts de teatre i de creació d’arts 

escèniques per formar als/les professionals del sector. 

 Si atenem a les últimes dades disponibles, el mercat teatral espanyol ha mostrat una 

sorprenent resistència davant la crisi.
 14 

 

 
Oportunitats 
 

 En els propers anys, s’hauran d’afegir més recursos públics destinats al suport a les arts 

escèniques si es vol mantenir o desenvolupar el sector. En aquest sentit, caldrà crear una 

imatge amb accions de màrqueting que registrin millores dins i fora del sector, a més 

d’afavorir la seva coordinació. 

 Les polítiques de comunicació i difusió dels espectacles, així com la implementació de 

polítiques de preus (descomptes i abonaments), i la implantació de tecnologies per a la 

reserva i adquisició d’entrades, s’estan convertint en eines estratègiques de gestió de les arts 

escèniques. Per exemple, el club TR3SC o la venda d’entrades a través de portals que les 

permeten adquirir a preus més assequibles. 

 Un dels majors reptes del sector serà la col·laboració entre el teixit empresarial del sector, 

que haurà d’afrontar les amenaces del mercat i millorar el posicionament de les seves 

empreses. La consolidació d’un sistema formatiu innovador i de qualitat, la disposició d’espais 

per a la creació, o el suport en el finançament de la producció són qüestions presents en 

l’agenda del sector. 

 Les companyies han de treballar per tal d’assolir un major grau d’internacionalització i 

obertura a nous públics que permeti la superació de la dependència local, a la que la majoria 

de les companyies estan sotmeses. 

 Un dels reptes en l’àmbit de l’exhibició és solucionar les mancances tècniques de determinats 

espais públics per poder acollir més representacions i produccions teatrals, musicals o d’altra 

índole. 

 S’estan donant els passos per desenvolupar el sector a través del Pla integral de les arts 

escèniques i musicals per a tots els públics 2011 – 2018 que té per objectius: millorar l’entorn 

i dignificar el sector; fomentar la producció i el desenvolupament de projectes; impulsar la 

distribució i l’exhibició; impulsar la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a 
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tots els públics; proporcionar accés de les noves companyies professionals al mercat i 

fomentar la formació al llarg de la vida. 

 El sector de les arts escèniques a Catalunya i a Espanya ha d'aprofitar els recursos i les 

infraestructures disponibles per consolidar l'experiència professional adquirida en aquests 

últims anys.
 15
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07Enllaços d’interès 

 
 
Organismes internacionals 

 

European Institute for Comparative Research 

http://www.ericarts.org  

 

International Network for Arts and Nusiness 

http://www.artsmanagement.net 

 

The Europe of Cultural Cooperation 

http://www.coe.int 

 

The International Dance Council  CID-Unesco 

http://www.cid-portal.org/site/index.php 

 

International Theatre Institute ITI 

http://www.iti-worldwide.org/ 

 

Centro Latinonamericano de Creación e Investigación Teatral 

http://www.celcit.org.ar 

 

Organismes nacionals 

 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM)  

http://www.mcu.es/artesEscenicas  

 

Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/  

 

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Cultura 

http://www.bcn.cat/icub  

http://www.ericarts.org/
http://www.artsmanagement.net/
http://www.coe.int/
http://www.cid-portal.org/site/index.php
http://www.iti-worldwide.org/
http://www.celcit.org.ar/
http://www.mcu.es/artesEscenicas
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/
http://www.bcn.cat/icub
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Diputació de Barcelona - Oficina de Difusió Artística 

http://www.diba.cat/oda/  

 

Esdeveniments internacionals (fires, congressos, etc.) 

 

International Network for Contemporary Performing Arts 

http://www.ietm.org  

 

Iberescena 

http://www.iberescena.org 

 

National Black Theatre Festival 

http://www.nbtf.org/ 

 

New York International Fringe Festival (FringeNYC) 

http://www.FringeNYC.org 

 

Esdeveniments nacionals (fires, congressos, etc.) 

 

Escenium 

http://www.escenium.com  

 

FETEN: Fira Europea de Teatre per Nens i Nenes 

http://www.gijon.es/feten 

 

Mercat de Música Viva de Vic 

http://www.mmvv.net 

 

Festival d’estiu de Barcelona Grec 

http://grec.bcn.cat/ 

 

Concurs de Castells de Tarragona 

http://www.concursdecastells.cat/ 

 

 

 

 

http://www.diba.cat/oda/
http://www.ietm.org/
http://www.iberescena.org/
http://www.festivals.com/viewevent.aspx?eventid=mBTRrWsU%2fU4%3d
http://www.nbtf.org/
http://www.festivals.com/viewevent.aspx?eventid=qk6Omtu4x%2fs%3d
http://www.fringenyc.org/
http://www.escenium.com/
http://www.gijon.es/feten
http://www.mmvv.net/
http://grec.bcn.cat/
http://www.concursdecastells.cat/
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Portals temàtics internacionals 

 

Unió de Teatres Europeus (UTE) 

http://www.ute-net.org 

 

Portal Europeu del Circ i les Arts al Carrer 

http://www.circostrada.org 

 

Associació Internacional de Crítics de Teatre 

http://www.aict-iatc.org  

 

Portals temàtics nacionals 

 

Xarxa de teatres, auditoris, circuits i festivals de titularitat pública 

http://www.redescena.net 

 

Fundación Autor 

http://www.fundacionautor.org 

 

Associació d’Autors de Teatre 

http://www.aat.es  

 

Associació de Directors d’Escena  

http://www.adeteatro.com 

 

Federació Estatal d’Associacions d’Empreses Productores de Teatre i Dansa 

http://www.faeteda.org 

 

Teatralnet: revista digital d’arts escèniques 

http://www.teatral.net/ 

 

 

 

 

Cofinancen: 

http://www.ute-net.org/
http://www.circostrada.org/
http://www.aict-iatc.org/
http://www.redescena.net/
http://www.fundacionautor.org/
http://www.aat.es/
http://www.adeteatro.com/
http://www.faeteda.org/
http://www.teatral.net/

