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Capítol4

la publicitat

LA PUBLICITAT*
José Ma Ricarte, David Roca,
Anna Fajula, Philipp Fürst

Departament de Comunicació Audiovisual
i de Publicitat

(Universitat Autónoma de Barcelona)

Aquest capítol aporta dades originals sobre l'activi-
tat publicitaria a Catalunya i intenta fer una análisi
centrada en dos grans aspectes: quin és el volum
d'inversió en publicitat de les empreses amb seu
social a Catalunya i quin és el percentatge que
reben els mitjans radicats al Principat sobre el total
de la inversió publicitaria que es fa al conjunt de
l'Estat. Les dades presentades signifiquen una
aproximació a l'activitat publicitaria generada a
Catalunya, encara que s 'han de tractar amb molta
cura i considerar-les com a tendéncies.

(*) t'elaboraoó d'aquest capitol ha comp-
tat amb la col-Iaboraoó d'lnfoadex, que ha
íaohtat les dades de base a l'tnsntut de la
Cornumcació de la UAB



Part I

La situació deis mitjans

Malgrat que la
publicitat a

Catalunya s 'hafet
en un entorn

geografic i cultural
especific, la difusió

i l'abast estatals
i el carácter

multinacional jan
difícil parlar d'una
publicitat catalana

específica

(1) Els mrtjans convenoonals (above che
Ime) són els unhtzats tracrcronalrnent per a
la dríusio de rrussatqes pubhcrtans Es consi-
deren mlt]ans convenoonals la televrsió. els
drans. els suplements, els dorrumcals, les re-
vistes, la radio, la pubhcuat exterior I el CI-
nema Per excluso. es consideren rmtjans no
convencronals els tipus de cornurucaoó pu-
bhcuána seguents el rnaroueunq directe. la
pubhotat en el punt de venda, el patrooru
I el mecenatge, les prornooons: la pubhotat
medrcofarmacéunca, les tires I exposmons,
la senyaluzaoó I els retols, el telernarquetmq.
els anuans, les quies I deterrrunades aphca-
oons d'lnternet (Termcat)

(2) Infoadex (1999) Estud«: Infoadex de
la uwersion publtotana en España 7999 Ma-
drid Infoadex

1. Introducció: el marc de la comunicació publicitaria
a Catalunya
L'activitat publicitaria a Catalunya, en el marc de la publicitat espanyo-

la, ha tingut sempre una personalitat peculiar. Barcelona, juntament amb
Madrid, han polaritzat, practicament. I'activitat publicitaria a Espanya.
Malgrat que la publicitat a Catalunya s'ha fet en un entorn geografic i cul-
tural específic, la difusió i I'abast estatals i el carácter multinacional --tant
en l'arnbit de les inversions com en el deis continguts-- fan difícil parlar
d'una publicitat catalana específica. D'altra banda, i exceptuant el nivell
lingüístic, falten dades que facin una referencia exclusiva a Catalunya,
especialment quan es tracta d'analitzar i quantificar les inversions en els
mitjans, la distribució per productes, marques i mercats i, sobretot, la direc-
cionalitat deis seus efectes econórrucs i socials. En tot cas, els estudis sobre
inversions publicitaries de que es disposa es refereixen a tot l'Estat espa-
nyol i. de moment, es fa difícil extrapolar les dadas corresponents a
Catalunya o a qualsevol altre arnbit o mercat. A totes aquestes limitacions
s'afegeix la imprecisió que impera en la quantificació de les inversions en
mitjans convencionals' comparada amb la deis mitjans no convencionals.

El 1998, després de créixer per cinque any consecutiu, la inversió publi-
citaria a Espanya va ascendir a 1.454.202 milions de pessetes, xifra que
representava un augment del 10% respecte a la inversió de 1997. Es trac-
ta del creixement percentual de la inversió publicitaria més gran de tota la
década deis noranta, ja que gairebé duplicava el 5,6% de 1997. Aquest
volum d'inversió, proper al bilió i mig de pessetes, es repartia en dues mei-
tats gairebé iquals: 732.856 milions de pessetes en mitjans no convencio-
nals (50,4% del total) i 721.346 milions en mitjans convencionals (49,6%).
Malgrat que per tercer any consecutiu va créixer més la inversió publicita-
ria en mitjans convencionals, el mitja que acaparava un volum d'inversió
més significatiu va ser el --no convencional-- marquetinq directe, amb
342.704 milions de pessetes.

Quant als mitjans convencionals, i segons dades d'Infoadex', la inversió
deis 250 anunciants espanyols principals va ascendir, el 1998, a 422.770
milions de pessetes, cosa que representava un 58,6% del total. Aixo vol dir
que gairebé les tres cinquenes parts de la inversió publicitaria espanyola en
mitjans convencionals les van fer 250 anunciants. D'aquests, els divuit amb ,
un inversió publicitaria superior a 5.0q,0 milions de pessetes acaparaven
gairebé un terc del total. Comparant-ho amb 1997, la inversió deis primers
250 anunciants va augmentar un 20,9%, cosa que reflecteix una forta
expansió de l'esforc publicitari de les empreses espanyoles alllarg de I'any
1998.

L'any 1999, la inversió publicitaria a Espanya va augmentar fins als
1,730 bilions de pessetes, amb un increment del 13,83 % respecte a 1998.
Aquest creixement anual és el més gran de tota la década deis 90 i supo-
sa el sise any consecutiu d'augment de I'activitat publicitaria a Espanya des
de la crisi de 1993 (La Vanguardia, Vivir en Barcelona, pago 11, 1 de marc
de 2000).

Com ja s'ha apuntat, tot i les característiques específiques del mercat
catala. fins ara no s'han tingut dades d'inversió publicitaria a Catalunya
diferenciades del mercat espanyol. Aquest capítol les ofereix per primera
vegada. Partint de I'estudi d'inversió publicitaria que cada any publica
Infoadex, s'ha fet un buidat d'informació i una separació de les dades de



Catalunya respecte a la resta de l'Estat espanyol. La metodologia utilitzada
per calcular totes les dades ha seguit les ponderacions que fa Infoadex,
pero aplicant-Ies només a Catalunya. A partir d'aquest treball de recerca i
de reelaboració de la informació s'han obtingut dos tipus de dades. En pri-
mer Iloc, quin és el volum d'inversió publicitaria a Espanya que generen les
empreses que tenen seu social a Catalunya, empreses que qualifiquem de
catalanes. Aquesta dada permet veure, de manera indirecta, quin pes
tenen en el conjunt estatal i també quines són les més actives, publicitaria-
ment parlant, a Catalunya. Aquesta análisi i el repartiment de la inversió als
diversos mitjans centren el primer apartat.

El segon apartat s'ocupa deis mitjans que tenen seu social o delegació
a Catalunya, mitjans que anomenem catalans. En aquest cas, es tracta de
veure quin percentatge reben del total de la inversió publicitaria que es fa
al conjunt de l' Estat.

Totes les dades que surten d'aquest estudi s'han de tractar amb molta
cura i s'haurien de prendre com a tendencies. En qualsevol cas, pero, es
tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que aborda per primera vegada
un intent d'aproximació al mercat catala.

2. Evolució de la inversió publicitaria generada
per empreses amb seu social a Catalunya

En parlar de la inversió publicitaria a Catalunya ens referim a la inversió
que empreses que hi tenen la seu social fan tant al Principat com a la resta
de l'Estat en mitjans convencionals (above the line)3. Ha estat impossible
obtenir xifres de la inversió que fan els anunciants del conjunt de l'Estat a
Catalunya, ja que no existeix un criteri discriminador acceptat. Per exemple,
si un anunciant com El Corte Inglés inverteix 1.000 pessetes a Telecinco, és
molt difícil saber quina quantitat proporcional va a parar a Catalunya.
Tampoc no s'ha estudiat la inversió --malgrat la seva importáncia- de mit-
jans no convencionals (below the line), per l'absencia de dades. Es fa difí-
cil, per tant, separar I'evolució del mercat publicitari espanyol de la del mer-
cat estrictament catala. Tot i els problemes, podem identificar algunes
diferencies quant al comportament d'inversió en el mercat cata la i I'espan-
yo1.

A finals deis anys noranta, la inversió publicitaria augmenta, tant la refe-
rida a Espanya com la generada per les empreses amb seu social a
Catalunya. Ara bé, mentre que en el primer cas s'apunta una tendencia de
creixement torca accelerat, en E}Isegon es produeix de forma sostinguda
pero més limitada. Així, a Espanya, entre 1996 i 1997, la inversió real esti-
mada en mitjans convencionals s'incrementa un 6,3%, xifra que quasi es
duplica entre 1997 i 1998 (11,5%). La inversió real estimada de les empre-
ses amb seu social a Catalunya se situa al voltant deis 158.647 milions de
pessetes, davant deis 143.873 milions de pessetes de 1997, cosa que repre-
senta un creixement del 10,3%. Aquest augment és quasi un punt supe-
rior al 9,5% que es va donar entre 1996 i 1997.

Malgrat aquestes diferencies, la inversió generada per empreses amb
seu social a Catalunya s'ha estabilitzat, des del punt de vista de participa-
ció, a I'entorn d'un 22%. És a dir, de cada 100 pessetes que s'inverteixen
en publicitat en mitjans convencionals a l'Estat espanyol, hauríem de pen-
sar que 22 surten de Catalunya (vegeu la taula 1).
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Totes les dades
que surten
d'aquest estudi
s'han de tractar
amb molta cura
i s 'haurien de
prendre com a
tendéncies

(3) En aquest senut s'uuhtza --tant al text
com als grMlcs--I'expressló "inversró d'a-
nunoants catalans" per designar la reahtza-
da en el conjunt de l'Estat pels que tenen la
seu social a Catalunya, mentre que amb "10-

versió d'anunoants de tot t'Estet" ens refe-
nrn a la realitzada al conjunt de l'Estat per
totes les empreses, mcloses les que ten en
seu sooaí a Catalunya
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D Taula 1

Inversió real estimada en mitjans convencionals (1996-1998)
---~--~~~-~-------

Any Inversió publicitaria
a Espanya/'

en rmhons de ptes.trmlions d'euros)

1996 608.686
(3.658,2)

1997 646.813
(3.887,4)

1998 721.346
(4.335,3)

Inversió publicitaria
d' empresesf catalanes

en rmlions de ptes.tnulrons d'euros)

131.361
(789,6)
143.873
(864,7)
158.647
(953,6)

Creixement
a Espanya

Creixement
a Catalunya

6,3 %

11,5 %

A Inclou Catalunya.
B Inversió realitzada a Espanya per anunciants amb seu social a Catalunya.
Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1997-1999).

La inversiá
publicitaria
realitzada a

Espanya per les
empreses amb seu
social a Catalunya
entre els diversos

mitjans
convencionals es

concentra
principalment en

la televisiá

Si analitzem la inversió publicitaria realitzada a tot Espanya per les
empreses amb seu social a Catalunya entre els diversos mitjans convencio-
nals, veiem que es concentra principalment en la televisió, amb un volum
al voltant de 89.667 milions de pessetes (el 56,5% de la inversió catalana
en mitjans convencionals). A nivel! comparatiu, aquesta xifra representa un
31,1% del total de la inversió que es fa en televisió a l'Estat espanyol. Ésa
dir, hauríem d'entendre que de cada 100 pessetes que inverteixen els
anunciants de tot l'Estat en el rnitja televisió, 31 provenen d'empreses amb
seu social a Catalunya. Malgrat que el volum de participació d'aquestes
empreses es manté molt alt en el conjunt estatal, la tendencia, entre 1996
i 1998, ha estat decreixent, ja que s'ha passat d'un 33,4% (any 1996) i un
32,4% (any 1997) de participació, a un 31,1 % (1998). D'aquestes dades
podem concloure que, tot i que el pes de la inversió en televisió deis anun-
ciants amb seu social a Catalunya minva si el comparem amb la resta de
l'Estat, aquests anunciants --segurament per la tipologia deis seus produc-
tes-- continuen confiant més en aquest rnitja que en qualsevol altre, dada
corroborada per I'augment constant de les inversions en televisió els
darrers anys (vegeu el grafic 2). /

Els mitjans que ocupen les darreres posicions quant a la inversió que
reben deis anunciants amb seu social a Catalunya són la radio (amb 8.945 : '
milions de pessetes); la publicitat exterior (4.469 milions); els suplements i
dominicals (3.400 milions), i el cinema (859 milions). Aquestes dades
reflecteixen que els anunciants amb seu social a Catalunya dediquen la
majar part del seu pressupost publicitari a televisió, diaris i revistes.
Percentualment, la inversió d'empreses catalanes en publicitat en la resta
de mitjans és la següent: radio, un 5,64%; exterior, un 2,82%; suplements
i dominicals, un 2,14%, i cinema, un 0,54%.

Tot i que la radio encara rep, proporcionalment, un volum d'inversió
molt baix, la confianca dipositada en aquest mitja ha anat creixent de mica
en mica: el 1996 només representava el 2,3% del total de la inversió que
els anunciants amb seu social a Catalunya destinaven als mitjans conven-
cionals; el 1997 va passar al 4%, i el 1998 va arribar fins al 5,6%. Aquest
creixement es reflecteix en la participació al conjunt de l'Estat, que ha aug-
mentat considerablement en passar deiS, 1% de 1996 al 9,3% de 1997,



fins arribar al 13,1% de 1998. Així dones, de cada 100 pessetes que s'in-
verteixen en el mitja radio al conjunt de l'Estat, hauríem d'interpretar que
al voltant de 13 provenen d'anunciants amb seu social a Catalunya.

Pel que fa al rnitja exterior, es pot veure una clara diferencia entre la
inversió de les empreses amb seu social a Catalunya i les de la resta de
l'Estat. Mentre que la inversió en aquest rnitja ha seguit una tendencia creí-
xent a nivell estatal --de 27.696 milions de pessetes el 1996 a 32.950
milions el 1998--, la de les empreses amb seu social a Catalunya ha dismi-
nult any rere any --de 5.757 milions de pessetes el 1996 a 4.469 milions el
1998--. La tendencia a la disminució s'observa des de 1996, quan la partí-
cipació catalana en publicitat exterior representava un 20,8% del total: el
1997 va disminuir a un 17,8%, i el 1998 va baixar fins a un 13,6%. És a
dir, de cada 100 pessetes que s'inverteixen en exterior en el conjunt de
l'Estat hauríem d'entendre que 13 provenen d'anunciants amb seu social a
Catalunya. El pes d'aquest mitja respecte a la resta de mitjans convencio-
nals usats pels anunciants catalans també disminueix: d'un 4,4% el 1996 a
un 3,7% el 1997, i fins a un 2,8% el 1998.

D Grafic 1

Inversió publicitaria en els mitjans convencionals realitzada per
empreses amb seu social a Catalunya (1998)

1%

3%

6%

o Televisió • Cinema

O Exterior [J Radio

~
Suplements i
dominieals

o Diaris

O Revistes

Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1999).

/
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o Grafic 2

Inversió real estimada d'anunciants en televisió expressada en
milions de pessetes (1996-1998)

--------------- ---------------

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

o

o
20.303

1998

1996

247.513
~"'-..,,¡;.¡;.-·229:99·c------~~;:-.--

.¡;...,._~ -:.288.00_--

1997

Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1997-1999).

1998

/-----1
23.316

D Inversió d'anunciants catalan s O Inversió d'anunciants de tot l'Estat

o Grafic 3

Inversió real estimada d'anunciants en diaris expressada en
milions de pessetes (1996-1998)

------------------------------------"---

200.000

150.000

100.000

50.000

/

1996

___ ~1.4.86,-____,¡.¡....--2r_02-.4-0,1.-----1 ~!

/

25.957

D Inversió d'anunciants catalan s D Inversió d'anunciants de tot l'Estat

1997

Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1997-1999).



o Grafic 4

Inversió real estimada d'anunciants en revistes express ada en
milions de pessetes (1996-1998)

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

o

1-----25:-346-

1996 1998

de dades d'Infoadex (1997-1999).

1997

D Inversió d'anunciants catalans D Inversió d'anuncíants de tat l'Estat

Font: Elaboració

o Grafic 5

Inversió real estimada d' anunciants en radio express ada en
milions de pessetes (1996-1998)
--~------ ---- - - ---------- -- -- ---- --- -------- ---------------------

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

o

62.657

8.945
-- 5.802 ~

1996 1997 1998

68.420

D Inversió d'anunciants catalans D Inversió d'anunciants de tot l'Estat
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La inversió dels
anunciants amb

seu social a
Catalunya en
suplements i

dominieals
manifesta una

estabilitzaciá
entorn dels

3.400 milions
de pessetes

El cinema tanea
la llista dels

mitjans
eonvencionals que

reben inversió
publicitaria per

part d'anunciants
amb seu social a
Catalunya, amb

un 0,5% del total
de la inversió

D Grafic 6

Inversió real estimada d'anunciants en exterior expressada en
milions de pessetes (1996-1998)

100.000

80.000

60.000

40.000 32.950

20.000

o
1996 1997 1998

----- ---------------------- - ------- ------- -------------------------- -----

D Inversió d' anunciants catalans D Inversió d' anunciants de tot l'Estat

de dades d'Infoadex (1997-1999).
-------~-"--_....:._---------------'---------Font: Elaboració

La inversió deis anunciants amb seu social a Catalunya en suplements i
dominicals sembla que manifesta una estabilització entorn deis 3.400
milions de pessetes. Des del punt de vista del volum d'inversió, ocupa el
penúltim IIoc dins del ventall de mitjans convencionals que s'utilitzen: per-
centualment, representa un 2,1% respecte als altres mitjans. Per contrast,
en l'arnbit estatal, ha experimentat una tendencia a l'alca que representa
una davallada del nivell de participació deis anunciants cata/ans en suple-
ments i dominicals: el seu pes relatiu ha passat del 21,4% de 1997 al
19,8% de 1998. Ésa dir, de cada 100 pessetes que s'inverteixen en suple-
ments i dominicals en el conjunt de l'Estat, hauríem d'entendre que al vol-
tant de 20 provenen d'anunciants amb seu social a Catalunya.

El cinema tanca la IIista deis mitjans convencionals que reben inversió
publicitaria per part d'anunciants amb seu social a Catalunya, amb un' /
0,5% del total. Comparativament, aquest mitja segueix un esquema simi-
lar al deis suplements i dominicals: mentre que la tendencia estatal mostra
un augment del volum d'inversió en uns 1.000 milions de pessetes durant
el període 1996-1998, la inversió generada per anunciants amb seu social
a Catalunya en aquest rnitja revela una tendencia a la baixa. El 1998, el
cinema va rebre 859 milions de pessetes per part d'anunciants cata/ans,
xifra similar a la de 1996, mentre que el 1997 va representar una punta
quant a volum d'inversió, ja que va augmentar fins a 965 milions de pes-
setes. Aquesta peculiar corba d'inversió també s'observa en suplements i
dominicals. El descens de 1998 repercuteix en la participació deis anun-
ciants amb seu social a Catalunya en la inversió publicitaria en cinema en
l'arnbit estatal, que passa d'un 18,1% el 1997 a un 13,5% el 1998. És a
dir, de cada 100 pessetes que s'inverteixen en cinema en el conjunt de
l'Estat, unes 13 provenen d'anunciants amb seu social a Catalunya.



o Grafic 7

Inversió real estimada d'anunciants en suplements i dominicals
expressada en milions de pessetes (1996-1998)
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Font: Elaboració a partir de dades d'Infoadex

o Grafic 8

Inversió real estimada d'anunciants en cinema expressada en
milions de pessetes (1996-1998)
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Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1997-1999).
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3. Evolució de la inversió publicitaria
en els mitjans ubicats a Catalunya
Les dades d'lnfoadex sobre les inversions en mitjans es refereixen al

conjunt de l'Estat. Per aixo. és complicat determinar quina és la inversió
final que reben els mitjans ubicats a Catalunya'. Es poden donar dades
sobre televisió i premsa, pero són parcials. Pel que fa als altres mitjans con-
vencionals (revistes, radio, exterior i cinema), es fa difícil fer un caku] de la
inversió que reben a Catalunya, ja que no hi ha una metodologia clara per
discriminar les dades relatives a Catalunya respecte al total d'Espanya.

3.1. Inversió publicitaria en televisió
5

TV3 i Canal 33 encara són les cadenes autonorniques amb més inver-
sió per part deis anunciants. El 1998 van representar el 39,3% deis ingres-
sos de les televisions autonomiques en publicitat. El 1998 van créixer un
18,8%, passant deis 14.460 milions de pessetes de +997 a 17.180. Hau-
ríem d'entendre que de cada 100 pessetes que s'inverteixen en publicitat
en cadenes autonomiques. unes 39 van a parar a la televisió catalana.

El 1998, les dues cadenes autonorniques catalanes van emetre 147.199
anuncis, amb un augment d'un 24,5% respecte a 1997. Aquest nombre
d'anuncis es tradueix en 61.359 minuts de publicitat emesa per tates dues
cadenes i una mitjana de 168,1 minuts diaris.

(4) Entenem per rrutjans ubicets a Cata/u-
nya els que tenen seu social a Catalunya o que
hl tenen una deleqaoó I Inloadex la diferen-
ca de la resta de l'Estat

(5) Sobre la mversió pubhrrtána en la ra-
dro, vegeu l'apartat corresponent dms del ca-
pital ..La rádlo . d'aquest rnateix Informe

o Taula2

Inversió en publicitat en les televisions autonómiques (1998)

Inversió % sobre
en milions de ptes. autonomiques
(miltons d'euros)

TV3 í Canal 33 17.180 39,34
(103,253)

Telemadrid 8.604 19,70
(57,711)

Canal Sur 6.678 15,29
(40,135)

Canal 9 5.377 12,31
(32,316)

ETB 1 i2 2.989 6,84
(17,964)

Galicia TV 2.846 6,52
(17,104)

Total 43.674 100,00
(262,480)

Font: lnfoadex (19~92- _

Nombre
d'anuncis

% Minuts
de publicitat

%

147.199

131.990 -,

102.663 13,48

761.470



o Grafic 9

Inversió publicitaria en les televisions autonómíques de I'Estat (1998)
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Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1999).

o Grafic 10

Inversió publicitaria en les televisions de I'Estat (1998)
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Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1999).
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D Taula 3

Tipologia de la publicitat en televisió (1998)

Cadena
Antena 3 TV
Telecinco
TVEl
Canal Sur
Telemadrid
La 2
Canal 9
ETB 2
TV3
Galicia TV
TVE Regional 1
TVE Canarias 1
Canal 33
ETB 1
Canal+
TVE Regional 2
TVE Canarias 2
Total

Convencional
13,10
11,68
8,93
6,28
8,04
7,27
6,88
4,93
6,32
5,84
6,77
3,67
2,98
2,31
1,56
1,91
1,51

100,00

Patrocinis
13,92
15,91
5,74
5,25

14,80
4,98
3,91
5,43
2,65

11,03
4,15
1,50

.~,13
),22
1,31
1,01
0,04

100,00

Font: Infoadex (1999). Xifres expressades en percentatges, respecte al conjunt de cadenes de l'Estat espanyol. A Catalunya, només s'han
considerat TV3 ¡ Canal 33 perque no s'han pogut obtenir dades de la resta de cadenes.-----------------------------------
D Taula4

Saturació de publicitat en la televisió autonómica catalana en relació amb la resta de
cadenes de l'Estat espanyol (en %)

Posició Cadena de televisió

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Antena 3 TV
Telecinco
TVE1·
Canal Sur
Telemadrid
La 2
ETB2
TV3
Canal 9
Galicia TV
TVE Canarias 2
ETB 1
TVE Canarias 1
Canal 33
Canal+

1997
(participació estatal)

25,15
13,91
11,37
9,10
9,19
7,52
8,52
7,53
8,27
7,67
7,80
4,96
4,58
3,58
4,18

Font: Infoadex (1999) EIs percentatges expressen la saturació en publicitat de cada cadena.



Finalment, hem de comentar el nivell de saturació publicitaria --percen-
tatge de publicitat sobre el total de temps d'emissió-- de la televisió
autonómica catalana. TV3 l'ha incrementat un 13%, en passar de dedicar-
hi un 7,5% del temps a un 8,5%. Canal 33 ha experimentat un creixement
espectacular (29%), encara que aquesta xifra pot enganyar a primera vista
perqué només representa un canvi d'un 3,6% a un 4,6% de la participació
estatal. Per posicions respecte a la saturació publicitaria, TV3 ocupava, I'any
1999, un Iloc mitja (la vuitena posició d'un total de 15), mentre que Canal
33 se situava en la penúltima posició, davant de Canal-.

3.2. Inversió publicitaria en premsa

La inversió publicitaria en diaris a Catalunya esta marcada per dues
capcaleres: La Vanguardia i E/ Periódico de Cata/unya --amb dues edicions:
estala i castella-. que se situen en tercera i cinquena posició, respectiva-
ment, dintre deis diaris de l'Estat espanyol (vegeu la taula 5).

D Taula5
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la publicitat

Elnivell de
saturació
publicitaria
=percentatge de
publicitat sobre
el total de temps
d'emissió-- de
TV3 s'ha
incremen tat
un 13%

Ránquing de les cinc primeres capcaleres per inversió publicitaria a I'Estat espanyol
(1997 -1998)
-----~----------~---------- -------------

1997 1998
Capcalera Inversió %* Insercions Pagines Inversió %* Insercions Pagines

en milions de ptes. de publicitat en milions de ptes. de publicitat
(milions d'euros) (milions d'euros)

El País (Madrid) 15.301 7,57 19.305 14.636 ¡S.66>7 5,60
(92) (93,8)

ABC (Madrid) 15.221 7,53 24.201 19.035 ~SA]9 5,53 22.422 17.393
(91,5) (92,7)

La Vanguardia 13.694 6,78 21.454 13.866 14.686 5,27 24.192 16.226
(83,3) (88,3)

El Mundo 11.020 5,45 19.100 12.649 12.520 4,49 18.112 13.262
(66,2) (75,2)

El Periódico 7.383 3,65 15.645 9.668 10.500 3,77 17.701 10.491
(44,4) (63,1)

'. Aquest percentatge és sobre el total deis diaris de l'Estat espanyol.
Font: Infoadex

Si sumem la inversió que reben les dues primeres capcaleres de
Barcelona i les dues primeres de Madrid", podem veure que de cada 100
pessetes que s'hi inverteixen en publicitat, unes 45 van a parar a la ciutat
comtal, i unes 55, a la capital de l'Estat.

La Vanguardia augmenta la inversió un 7,2% i passa de 13.694 milions
de pessetes I'any 1997 a 14.686 milions el 1998. Aixo fa que, d'una banda,
hi hagi un 12,7% més d'anuncis publicats (es passa de les 21.454 inser-
cions de 1997 a les 24.192 de 1998) i, de I'altra, hi hagi un 17% més de
pagines de publicitat (es passa de les 13.866 de 1997 a les 16.226 de

(6) Només s'han comparat les dues pn-
meres capcaleres, ja que no es drsposa de
més mforrnaoó pel que fa a Catalunya
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augmenta la
inversiá un

42,2%, és a dir,
passa de 7.383

milions de
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milions el 1998

1998). El preu mitja d'inserció d'un anunci a La Vanguardia se situa en les
607.060 pessetes i, per tant, baixa un 4,8% respecte a I'any 1997 (1lavors
era de 638.300 pessetes).

L'altre gran diari de Barcelona, E/ Periódico de Ca ta/unya , augmenta la
inversió un 42,2%, és a dir, passa de 7.383 milions de pessetes el 1997 a
10.500 milions el 1998. Aix6 fa que, d'una banda, hi hagi més anuncis
publicats (13,1 %), que passen deis 15.645 de 1997 als 17.701 de 1998, i,
de I'altra, augmentin un 8,3% les pagines de publicitat, que passen de les
9.688 de 1997 a les 10.491 de 1998.

D Grafic 11

Distribució de la inversió publicitaria entre les dues capcaleres
principals de Catalunya (1998)

42%

58%

/

D La Vanguardia D El Periódico

Font: Elaboració propia a partir Je dades d'Infoadex (1999).

Pel que fa a les revistes, n'hi ha cinc a Catalunya que reben més de
1.500 milions de pessetes en inversió publicitaria. Entre totes sumen uns
8.764 milions de pessetes.



o Taula 6

Revistes amb seu editorial a Catalunya que reben més de 1.500
milions de pessetes d'inversió real estimada en publicitat

Revistes
El Mueble
Lecturas
Woman
Cosmopolitan
Pronto

Inversió en milions de pessetes Inversió en milions d'euros
1.~94--~-~""'''"'''''''"---''''''12'''''''
1.974 11,9
1.616 9,7'
1.598 9,6
1.582 !9,5

Font: Elaboració de dades d' Irrfoadex

El Mueble i Lecturas són les dues úniques revistes catalanes que se
situen entre les vuit primeres de l'Estat espanyol (ocupen, respectivament,
la cinquena i la sisena posició).

4. Evolució de la inversió publicitaria generada
per sectors d'empreses amb seu social a Catalunya

Pel que fa a la inversió per sectors'. l' any 1998 en sobresurten tres en
especial: alimentació (amb 27 .594 milions de pessetes); cultura, ensenya-
ment i mitjans de comunicació (amb 26.997 rnilions), i bellesa, higiene i
salut (amb 24.478 milions). En total, aquests tres sectors representen quasi
la meitat d'inversió que fan els anunciants amb seu social a Catalunya a tot
l'Estat (49,1%). Aquest ordre és notablement diferent del que hi ha a la
resta de l'Estat, on els sectors més actius pel que fa la inversió publicitaria
són: cultura, ensenyament. i mitjans de comunicació (112.509 milions de
pessetes), diversos (91.622 milions de pessetes) i automoció (83.019
milions de pessetes).

Deis tres sectors principals de Catalunya, cal destacar el pes que tenen
dos d'ells en el total de la participació a l'Estat: el d'alimentació té un pes
específic del 50,5% (3,8 punts menys que l'any 1997); és a dir, de cada
100 pessetes que s'inverteixen en publicitat en aquest sector a l'Estat
espanyol hauríem d'entendre que al voltant de 50,5 surten de Catalunya.
D'altra banda, bellesa, higiene i salut representa un 37,8% del total d'in-
versió que genera aquest sector d'activitat en el conjunt de l'Estat (2,2
punts menys que I'any 1997); és a dir, de cada 100 pessetes que s'inver-
teixen en publicitat en aquest sector a l'Estat espanyol hauríem d'entendre
que al voltant de 37,8 surten de Catalunya. Altres sectors catalans que
tenen torca participació a escala estatal dins de l'ambit corresponent (més
d'un 25%), encara que el seu pes a Catalunya no sigui gaire gran, són: tex-
til i vestimenta, que representa el 39,4% (77,6% el 1997); neteja, amb un
55,9% (46,8% el 1997); llar, que s'emporta el 34,6% (34,5% el 1997);
objectes personals, el 31,7% (31,7% el 1997); construcció, que en repre-
senta el 32 % (31,2 % el 1997), i industrial, material de treball i agrope-
cuari, que arriba fins al 29,8% (25,9% el 1997).
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Pel que fa a la
inversió per
sectors, l'any 1998
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i mitjans de
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(7) Ens refenm a la mversió que generen,
en el conjunt de l'Estat, els anuncrants que
pertanyen als diversos sectors d'actrvrtat amb
seu sooal a Catalunya Elspereentatges, quan
es reíereixen a la partmpaoó de la mversio
catalana a l'Estat, s'han ealculat sense terur
en compte el sector del tabae, que és molt
acuu des del punt de vista inversor a la res-
ta de l'Estat pero que no té presencia a Ca-
talunya
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D Grafic 12

Distribució percentual de la inversió en publicitat a I'Estat espanyol
per sectors d'empreses amb seu social a Catalunya (1998)
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Alimentació Bellesa, higiene i salut

Cultura, ensenyament i rnitjans
de comunicació

Resta de sectors*

i. compren: automoció; begudes; construcció; esports i temps lliure; distribució i restauració; energies;
equips d'oficma, comer~ i telecomunicacions; finances i assegurances; llar; industrial, material de
treball i agropecuari; neteja; objectes personals; serveis públics i privats; textil i vestimenta; transport,
viatges i turisme, i diversos.
Font: Elaboració a de dad es d'Infoadex (1999).

Hi ha una serie de sectors que presenten unes característiques particu-
lars:

vEI textil, que experimenta poca variació en la participació respecte a la
resta de sectors de Catalunya (ha passat d'un 3,3% el 1997 a un 3,2% el
1998), ha sofert una gran davallada quant a la participació a l'Estat (ha bai-
xat d'un 77,6% el 1997 a només un 39,4% el 1998). De cada 100 pesse-
tes d'inversió en publicitat a l'Estat per part del textil I'any 1997, unes 77
sortien de Catalunya, mentre que l'any 1998 només eren unes 39.

vEI sector d'equips d'oficina, corriere i telecomunicacions, malgrat que
és el cinque a l'Estat amb 50.435 milions de pessetes d'inversió en publici-
tat, només representa una participació de les inversions catalanes d'un
4,8%. Aquesta xifra, a més, ha baixat (el 1997 era un 7%). Per tant, és un



sector que mostra la seva deficiencia en empreses catalanes importants, ja
que hauríem d'entendre que de cada 100 pessetes que s'inverteixen a
l'Estat espanyol en publicitat al voltant de 5 surten de Catalunya.

vEI sector cetelé de transports, viatges i turisme només representa, en
l'arnbit estatal, un 4,8%, dada que contrasta amb el fet que Catalunya és
una de les destinacions turístiques més sol·licitades de l'Estat.

vEI sector del tabac, que en el conjunt estatal aporta un volum d'inver-
sió de 9.154 milions de pessetes, no esta representat com a sector d'activi-
tat que inverteixi en publicitat des de Catalunya. L'absencia d'empreses
amb seu social a Catalunya que pertanyin a aquest sector s'explica pel
monopoli que deté Tabacalera i que es concentra a Madrid.

vEI sector de neteja cetel« augmenta la participació estatal quasi un
10%, fet que corrobora la inversió de la multinacional Henkel, que aug-
menta prop d'un 63% (vegeu les taules 7 i 12).
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Distribució per sectors" de la inversió en publicitat a I'Estat espanyol de les empreses
amb seu social a Catalunya (inversió real ponderada)

Sector Inversió catalanaf Inversió estatal-
Milions de ptes. Milions de ptes.

(rrulions deuros) (milions d'euros)

Neteja 10.050 17.980
(60,4) (108)

Alimentació 27.594 54.673
(165,8) (328,6)

Textil i vestimenta 5.160 13.085
(31) (78,6)

Bellesa, higiene i salut 24.478 64.753
(147,1) (3?9,1)

Llar 6.730 19.440
(40,4) (116,8)

Construcció 6.691 20.914
(40,2) (125,7)

Objectes personals 3.417 10.768
(20,5) (64,7)

Industrial, material de treball i agropecuari 897 3.013
(5,4) (18,1)

Automoció 20.633 83.019
(124) (499)

Cultura, ensenyament i mitjans de comunicació 26.977 112.509
(162,1) (676,2)

Begudes 7.444 39.203
(44,7) (235,6)

Esports i temps lliure 2.112 11:632
(12,7) (69,9)

Distribució i restauració 6.190 49.423
(37,2) (297)

Finances i assegurances 4.578 37.998
(27,5) (228,4)

Energia 797 6.974
(4,8) (41,9)

Serveis públics i privats 3.808 38.942
(22,9) (234)

Equips doficina, comete i telecomunicacions 2.439 50.435
(14,7) (303,1)

Transports, viatges i turisme 1.027 21.232
(6,2) (127,6)

Diversos 882 91.622
(5,3) (550,7)

TOTAL 161.904 747.615
(972,9) (4.493,3)

Participació (%)D

55,9

1,1,7

A No s'ha considerar el sector del tabac, perqué no té representació a Catalunya. SI es tingués en compte, la inversió estatal arribana als
756.769 rmlions de pessetes B Inversió en publicitat a l'Estat espanyol de les empreses amb seu social a Catalunya. e Inversió en publicitat
a l'Estat espanyol de tates les empreses de cada sector (catalanes incloses). D La xifra global de participació, prenent com a referencia la
IIlVerSIÓreal ponderada, ha estat arrodoruda arnb només un decimal l. per tant, vana lleugerament respecte a la xifra de la mversió real
estimada (vegeu la taula 1) La participació es refereix al % que representa la inversió d'ernpres-s catalanes que pertanyen a un determinat
sector en relació amb el total de la IIlVerSIÓque es fa a tot l'Estat espanyol.
Fonr Elaboració propia a partu de dades d'Infoadex (1999).



5. Agencies de publicitat i anunciants a Catalunya

Lesagencies de publicitat ubicades a Catalunya no són, per regla gene-
ral, gaire grans i es concentren a Barcelona. Dins d'aquest sector, un nom-
bre determinat estan agremiades per potenciar els seus recursos i, malgrat
alguna petita fluctuació, la xifra s'ha mantingut més o menys estable en els
darrers anys a I'entorn de 140 agencies (vegeu la taula 8).

O Taula 8

Evolució de les agencies de publicitat associades al Gremi de
Publicitat de Catalunya (1996-1999)

Any Nombre d' agencies associades
Gremi de Publicitat de Catalunya

1381999
1998
1997
1996

Font: Gremi de Publicitat de (1999).

142
140
143

Un estudi comparatiu, elaborat I'any 1998, sobre les característiques que
defineixen les agencies de publicitat de Barcelona i de Madrid (El Publicista,
abril 1999) posa en relleu que, a Barcelona, les decisions es prenen rnajorita-
riament a través d'un comité d'empresa i es valora més la creativitat i la rela-
ció qualitat-preu; a Madrid, en canvi, es dóna prioritat a la planificació estrate-
gica i al servei de comptes. A més, a Barcelona prevall'adjudicació de comp-
tes a través de seleccions directes, mentre que a Madrid se sol fer per concurso
Finalment, a Barcelona, les relacions amb les agencies duren més temps i hi ha
un nombre d'anunciants més gran que treballa amb més de tres agencies
(17,7%, davant del 9,2% de Madrid).

O Taula 9

Comparativa de la durada de les relacions comercials entre els
anunciants i les agencies de publicitat de Madrid i Barcelona (1998)

Durada de la relació anunciants-
agencies de publicitat*
Menys d'un any
Unany
Dos anys
Tres anys
Quatre-cinc anys
Més de cinc anys
No responen
Durada mitjana

Barcelona

...La mostra base va ser de 415 anunciants.
Font: Revista El Publicista

Madrid

12,3
5,1

12,3 __ ~ o;;;,z.¡¡. ......

13,0
16,7
39,9

0,7
3,9
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l.'aqencia multinacional amb més ingressos és McCann-Erickson, i la que
obté una rendibilitat més alta per treballador és Publicis. La primera agencia
de publicitat ubicada a Catalunya que no té participació de capital estranger
no arriba a assolir els ingressos de la desena agencia multinacional amb
presencia al Principat, cosa que sembla evidenciar el descens de la torca de les
empreses de publicitat catalanes i el domini creixent del mercat per part deis
grans multinacionals (vegeu les taules 10 i 11).

Ránquing de les deu primeres agencies amb participació estrangera presents a Catalunya
segons els seus ingressos bruts a tot I'Estat espanyol (1998)

Agencia de publicitat

McCann-Erickson
TiempolBBDO
Bassat, Ogilvy & Mather
Grey
Publicis
TBWA
Young & Rubicam
FCB Tapsa
Tandem DDB
Arnmirati Puris Lintas

Ingressos bruts
(rnihons de ptes.)

6.673
6.507
5.940
5.264
4.917
4.793
4.724
4.370
4.156
2.841

Ingressos bruts
(milions d'euros)

40,11
39,11
35,70
31,64
29,55
28,81
28,39
26,26
24,98
17,07

(1) En un segon lhurarnent, aquesta empresa va notificar 304 empleats.
(2) No certifica el nombre treballadors.
(3) No s'hi inclouen els treballadors d'Optimedia.
Font: Revista Anunctos (juliol 1999).
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Treballadors Ingressos/treballadorIngressos/treballador

362
382 (T).'¿~''''',,"M'''MM

280
205 (2)
8i(3)

140 '--'~-"'~¡""":,,,~

295~
135
140
140

Ranquing de les cinc primeres agencies catalanes --sense capital estranger-- segons els
ingressos bruts (1998)

Agencia de publicitat

Lorente Grupo de Como
Dayax
Augusta BBT
Altraforma
Valverde de Miquel

Pont: Revista Anuncios (juhol 1999).

lngressos bruts
(rrulions de ptes.)

1.671
502
383
311
223

Ingressos bruts
(milions deuros)

10,04
3,02
2,30
1,87
1,34

Ingressos/treballador
(milions de ptes.).

__ 16,38"""","""""',,_""""'"_
13,94
1O,9?L--"""",w~-.~,_~=m

12,96
13,12'-~'~-~"=~



L'anunciant amb seu social a Catalunya que més inverteix en publicitat és
Henkellbérica S.A., amb quasi 7.500 milions, xifra que significa un creixement
del 63,8% respecte al 1997. El segan anunciant pel que fa a I'increment de
la inversió és CEAC, que I'augmenta un 50,1%. La davallada més forta l'ex-
perimenten dos anunciants: Seat S.A., amb un 5,5%, i Nestlé España, amb
un 5,4%.

o Taula 12

Capítol4

la publicitat

Ránquing d'inversió real estimada en publicitat a I'Estat espanyol deis deu primers
anunciants amb seu social a Catalunya (1998)

Anunciant Inversió 1997 Inversió 1997 Inversió 1998 Inversió 1998 Evolució
(milions de ptes.) (milions d'euros (milions de ptes.) (milions d'euros) (%)

Henkel Ibérica S.A. 4.543,0 27,3 7.440,6 44,7 63,8
Volkswagen-Audi España S.A. 5.836,7 35,1 6.987,2 42 19,7
Nestlé España S.A. 6.554,7 39,4 6.203,3 37,3 -5 4
Danone S.A. 4.093,8 24,6 4.982,7 29,9 21,7
Nissan Motor España S.A. 4.397,8 26,4 4.876,3 293 10,9
Centro de Estudios CEAC S.A. 2.962,2 17,8 4.447,7 26,7 50,1
Seat S.A. 4.351,4 26,1 4.1n,8 24,7 -5,5
Arbora Holding S.A. 3.727,3 22,4 3.938,7 23,7 5,7
Home English S.A. 1.786;9 iO,7 2.554,3 15,3 42,9
Editorial Planeta de Agostini S.A. 2.290,7 13,8 2.393,0 14,4 4,5

Font: Elaboració propia a partir de dades d'Infoadex (1999).

6. Conclusions

Les conclusions que s'aporten a continuació, tal com ja s'ha dit a I'inici,
s'han de prendre com a tendencias i aproximacions.

vEI creixement de les inversions en publicitat a l'Estat deis anunciants
amb seu social a Catalunya s'ha estabilitzat, passant d'un 9,5% el 1997 a
un 10,3% el 1998.

-La participació de les empreses anunciants amb seu social a Catalunya
en les inversions publicitaries de l'Estat se situa al voltant del 22%; és a dir,
de cada 100 pessetes que s'inverteixen en publicitat a l'Estat espanyol hau-
ríem d'entendre que unes 22 provenen de Catalunya.

vEI rnitjá que més utilitzen els anunciants amb seu social a Catalunya en
la seva publicitat és la televisió, seguida pels diaris i les revistes. El mitjans
menys utilitzats són: radio, exterior i cinema, que, conjuntament, només
representen al voltant de 1'11% de la inversió en publicitat.

-De cada 100 pessetes que s'inverteixen en publicitat en televisió a
l'Estat espanyol, al voltant de 31 provenen d'empreses amb seu social a
Catalunya. Malgrat aquesta xifra, s'observa un descens de la participació
catalana durant els dos darrers anys. Aquesta tendencia a la disminució

El mitjá que més
utilitzen els
anunciants amb
seu social a
Catalunya en la
seva publicitat és
la televisió,
seguida pels
diaris i les revistes
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també s'aprecia en suplements, exterior I cinema. L'únic mitja en que aug-
menta considerablement la participació en inversió publicitaria deis anun-
ciants amb seu social a Catalunya és la radio, mentre que en les revistes i
els diaris es manté.

-Els tres sectors d'empreses amb seu social a Catalunya que més inver-
teixen en publicitat a Espanya són: alimentació; cultura, ensenyament i
mitjans de comunicació, i bellesa, higiene i salut. Aquests sectors repre-
senten, conjuntament, el 49,1% de la inversió publicitaria a l'Estat espa-
nyol de les empreses amb seu social a Catalunya.

vEI mercat de les agencies de publicitat a Catalunya és torca atomitzat.
Ésa dir, abunden les agencies de publicitat més aviat petites. Les cinc pri-
meres agencies catalanes --sense incloure les multinacionals-- mouen al
voltant de 3.090 milions de pessetes (ingressos bruts).

-La inversió en publicitat deis 10 anunciants principals amb seu social a
Catalunya suma prop de 47.935 milions de pessetes.

El desenvolupament de la publicitat ha estat íntimament Iligat, d'una
banda, a la introducció de les tecniques de fabricació en serie i a la com-
petitivitat que desencadenava aquest nou procés en un mercat lIiure i, de
l'altra. a les comunicacions i al seu continu avene tecnológic. Sense la con-
currencia d'aquests dos factors la publicitat no s'hauria desenvolupat i con-
solidat de manera tan rápida. En tots dos aspectes --desenvolupament
industrial i eclosió de les comunicacions-- Catalunya hi ha tingut un paper
productiu i creador, d'acord amb la seva personalitat innovadora i amb el
seu carácter de regió motor d'Europa.

Pel que fa a Catalunya, de cara al futur, es preveuen modificacions que
afectaran la comunicació publicitaria: els canvis --ja imminents-- en I'en-
torn i en els productes; la consolidació deis nous consumidors; les noves
tendencies en la investigació; els nous mitjans de comunicació, i, en termes
generals, tot alió que afecti I'activitat comercial, tant convencional com
electrónica. Quant a les implicacions económiques i socials de la publicitat
en I'entorn cata la, evolucionaran, sens dubte, en la mateixa direcció que
els moviments deis consumidors. Aquests estan cridats, probablement, a /
exercir un control directe o indirecte sobre les activitats de marquetinq i, en
particular, sobre la publicitat, que és I'órgan de comunicació entre ells i el
fabricant. En aquest sentit, es perfilen dues tendencies: d'una banda, s'a-
nira fent desapareixer la publicitat enganyosa i es limitara la publicitat pro-
vocadora, reforcant el concepte de marquetinq: aixó qeneralitzara les
regles d'etica que la majoria de fabricants accepten. L'altra tendencia
s'hauria de manifestar amb la intervenció creixent en el terreny publicitari
del legislador, que, sota la pressió cada cop més forta de grups de consu-
rrudors, estará obligat a restringir i a controlar certes activitats publicitáries.
Tot sembla apuntar que la pubhcitat que veurem a Catalunya durant el
segle XXI sera, en definitiva, menys intrusiva.


