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L'ACTIVITAT ECONÒMICA CULTURAL  
PLANTA CARA A LA CRISI 

 
 
 
 
Amb el número 63 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO iniciam una nova 
sèrie dedicada a analitzar, a grans trets, l’ocupació i el teixit empresarial 
sectorialment. En els pròxims mesos pararem atenció a l’evolució de l’ocupació i de 
la demografia empresarial de les grans branques econòmiques a les Illes Balears, 
però volem dedicar especial atenció a sectors que, tot i no ser de gran volum, tenen 
una importància cabdal per a la societat, alhora que poden ser nínxols d’ocupació.  
 
Estrenam aquesta nova sèrie analitzant l’evolució de l’ocupació i el nombre 
d’empreses en determinades activitats econòmiques vinculades a l'àmbit cultural. 
Seguint el criteri i l’explotació de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), 
inclosa en l’ “ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES”, elaborat pel Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (MECD), les dades fan referència d’activitats 
culturals com ara: biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals; edició de 
llibres, diaris i altres activitats editorials; activitats cinematogràfiques, vídeo, ràdio, 
TV i edició musical, fotografia, agències de notícies, disseny, creació artística i 
espectacles; traducció i interpretació; educació cultural, fabricació de suports, 
aparells d'imatge i instruments musicals i arts gràfiques; i reproducció de suports 
gravats.  
 
Per acabar aquesta introducció cal indicar: 1.- Que la selecció d’activitats no està 
eximida de complicacions, però s’ha de dir que els criteris que empra el MECD són, 
bàsicament, els mateixos que fan servir EUROSTAT i l’UNESCO. És a dir, estam 
parlant d’una font de dades suficientment solida i homologable amb el que es fa en 
l’àmbit de la UE i de l’ONU. 2.- El període analitzat és de deu anys amb l’objectiu 
de poder observar amb una mirada llarga el tarannà del sector. 3.- El darrer 
“Anuario de Estadísticas Culturales” s’ha publicat el mes de novembre d’enguany 
amb dades de 2014.  
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1.- Evolució del nombre de persones amb ocupació en el 
sector cultural 
 
El gràfic 1 ens mostra l’evolució de persones amb ocupació en el sector cultural els 
últims deu anys, i es pot observar com l’any 2007 registrà el nombre màxim de 
persones (16.100) ocupades a les Illes en aquest sector, mentre en 2011 es donà 
el pitjor resultat, amb un registre de 9.800 persones. Però, el més interessant és 
que, amb alts i baixos, no s’observa una tendència a la baixa, ans al contrari, el 
2014 registra, amb 13.200 ocupacions, un bon resultat: un 7,3% més que l’ inici del 
decenni analitzat, i un 15,8% més en relació l’ inici de la crisi (2008).  
 
 

Gràfic 1 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades d’Anuaris d’Estadístiques Culturals (MECD) 

 
 

2.- Evolució del nombre d’empreses en el sector cultural  
 
Pel que fa a l’evolució de la demografia empresarial, el gràfic 2 -tot i que amb 
petites variacions a l’alça i a la baixa- ens mostra una tendència clarament positiva. 
Val a dir que, el nombre d’empreses culturals illenques registra un creixement del 
42,6% durant el període de deu anys analitzat. En 2014 el creixement és d’un 
40,2% en relació al 2008, és a dir, d’ençà que s’inicià la crisi.  
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Gràfic 2 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades d’Anuaris d’Estadístiques Culturals (MECD) 

 
 

3.- Empreses culturals segons activitat en 2014 
 
El tercer gràfic il·lustra el repartiment de les 2.595 empreses culturals que hi havia 
a Balears en 2014, segons la seva activitat principal. La majoria (32%) d’ aquestes 
empreses es dediquen a activitats de disseny, creació artística i espectacles. A 
considerable distància, el segon grup (un 12%) és el de les empreses dedicades a 
arts gràfiques i reproducció de suports gravats; seguides pel de les d’activitats de 
fotografia (10,5%), i de les dedicades a l’edició de llibres, diaris i altres activitats 
editorials (8%). A l’altre costat, destaquen dues activitats a les quals només s’hi 
dedica una empresa: la fabricació de suports, aparells d'imatge i so, i instruments 
musicals; i les activitats d'agències de notícies. 
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Gràfic 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso a partir de dades d’Anuaris d’Estadístiques Culturals (MECD) 

 

 

4.- Conclusions  

• Les dades quantitatives dels anuaris d’estadístiques culturals del Ministeri 
d’Educació Cultura i Esports, referides al mercat laboral de les Illes Balears 
senyalen que, en el període 2005-2014, tant el nombre d’ocupacions com el 
d’empreses del sector cultural creixen. Hom podria dir que “la cultura 
resisteix a la crisi”.  
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• No obstant això, l’evolució del nombre d’ocupacions és bastant més 
moderada que la de les empreses. Això ens pot estar indicant dues coses: 
a) És versemblant que el pic d’ocupació de l’any 2007 (16.100 persones) 
estigui associat a l’ “efecte bombolla” d’aquella època. b) Els creixements 
superiors a un 40% del nombre d’empreses tenen a veure amb el gran 
estirabot de les empreses sense assalariats i, fonamentalment, al de 
persones autònomes que abans eren assalariades. És a dir, la precarietat 
laboral és ben present en el sector cultural.  

• En qualsevol cas, sembla que les activitats econòmiques lligades a la cultura 
es presenten com a potencials jaciments d’ocupació.  

 


