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1. Resum Executiu 

Sabeu que la recaptació dels cinemes a Catalunya ha disminuït en més de 20 milions d’euros 

durant l’últim quinquenni? I que un dels projectes per tal d’augmentar els ingressos, “la Fiesta 

del Cine”, ha estat perjudicial pels empresaris però beneficiària pels espectadors? Això i més és 

el que ha passat dins la indústria cinematogràfica durant el període de temps analitzat.  

Així doncs, en primer lloc, s’ha dut a terme un anàlisi de l’evolució històrica del sector del 

cinema a Catalunya. En altres termes, a partir de les dades dels últims anys s’han realitzat 

diverses gràfiques i taules per tal de conèixer i descobrir en detall quins han estat els canvis 

més rellevants en els diversos indicadors principals. És a dir, s’ha pogut comprovar, per 

exemple, en quins anys el preu de l’entrada ha sofert pujades o baixades més accentuades, si 

el nombre d’espectadors i la recaptació han disminuït...  

Al seu torn, s’ha realitzat una enquesta a 402 persones amb la finalitat d’obtenir dades que 

permetin verificar o rebutjar les nostres hipòtesis. D’aquesta forma, entre altres coses, ens 

hem centrat en aspectes tan rellevants pel nostre treball com poden ser la disposició a pagar 

per diferents productes, la freqüència d’assistència al cinema i com ha canviat l’hàbit dels 

individus respecte a 6 anys enrere.  

A més, per tal d’estimar quantitativament diversos efectes sobre el nombre d’espectadors o la 

recaptació, com els referents al preu o el salari relatiu, s’ha emprat el programa STATA per dur 

a terme diverses regressions amb sèries temporals. En altres paraules, mitjançant aquest 

programa hem estimat diverses relacions causa-efecte per diversos factors.  

Una vegada completats tots els anàlisis anteriors, s’han utilitzat totes aquestes dades per dur a 

terme el nostre model de discriminació de preus. Concretament, s’han seleccionat dues 

propostes. La primera consisteix en paquets de béns que permetin elevar la disposició a pagar 

del consumidor i obtenir majors guanys. D’altra banda, la segona rau en disminuir el preu de 

l’entrada com més temps porti a la cartellera amb la finalitat d’incentivar l’assistència al 

cinema d’aquells individus amb menor disposició a pagar. Finalment, enllestim el nostre treball  

amb unes conclusions que sintetitzen tot el que s’ha après.  
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2. Introducció 

 

Motivació 

“Jo no vull sobreviure, vull viure!” Steve McQueen ens volia conscienciar sobre la pobresa i la 

submissió dels esclaus. Com a estudiants d’Economia, al veure aquesta cita també ens va venir 

al cap un tipus de persona: l’empresari. Aquest subjecte no només busca fer funcionar la seva 

empresa, sobreviure, sinó que lluita per maximitzar els seus beneficis, viure. 

Actualment, els empresaris de l’àmbit cultural s’han vist greument afectats a causa de la 

pujada de l’IVA, les restriccions a les subvencions estatals i altres factors que els han obligat a 

reduir el seu marge.   

Així doncs, a l’hora de plantejar i delimitar el nostre tema junt amb la nostra preocupació 

envers els sectors en dificultats i les últimes notícies sobre el món del cinema, s’ha optat per 

triar un tema d’aquesta índole.  

Hipòtesis 

Davant la complexitat i el rang que ocupa el cinema, s’han elaborat diferents hipòtesis les 

quals es pretenen acceptar o rebutjar un cop finalitzat el treball: 

• La demanda del cinema és elàstica. 

• El cinema és un bé ordinari, és a dir, quan el preu augmenta la demanda disminueix.  

• L’augment de l’IVA ha provocat una reducció del nombre d’espectadors, de la 

recaptació dels cinemes i de la recaptació de l’estat. 

• La Festa del Cinema afecta de manera positiva als ingressos de les sales del cinema.  

• Les persones que es descarreguen gratuïtament pel·lícules per Internet assisteixen 

menys al cinema.  

• La caiguda del salari real provocada per la devaluació interna ha provocat una 

davallada del nombre d’espectadors. En altres termes, la baixada del sou relatiu 

origina una caiguda del nombre d’espectadors.  

• La discriminació de preus pot permetre una millora en els beneficis de les sales de 

cinema.  

Objectius 

• Fer un anàlisi descriptiu del sector. 

• Fer un anàlisi quantitatiu de l’impacte de diverses variables rellevants. 

• Dur a terme un model de discriminació de preus. 
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Metodologia 

En aquest treball s’ha realitzat un estudi estadístic i economètric sobre el sector del cinema a 

Catalunya. Respecte al mètode d’elaboració del treball, per tal de poder obtenir els nostres 

models hem seguit el següent esquema: 

• Cerca de dades a través de webs oficials amb la finalitat de poder realitzar l’anàlisi de 

diferents paràmetres i factors cinematogràfics rellevants pel nostre treball durant els 

últims 10 anys, mitjançant tècniques pròpies de l’estadística descriptiva. 

• Realització d’enquestes a la població sobre mètodes de visió de pel·lícules legals i 

il·legals. 

• Ús del programa STATA per avaluar les diferents variables i aconseguir crear els 

nostres models de regressió per, en última instància, obtenir un model final de 

discriminació de preus que permeti incrementar els ingressos de les sales de cinema. 
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3. Evolució històrica del cinema a Catalunya 

 
3.1. Espectadors 

 

Aquest gràfic mostra l’evolució dels 

espectadors del cinema de Catalunya en 

el període comprès entre 2002 i 2012. Es 

pot observar una tendència decreixent 

en tots els períodes exceptuant l’any 

2009, on hi va haver un petit augment 

dels espectadors sobre l’any anterior en 

aproximadament unes 44.000 persones. 

Tal i com ens ho plantegem en la nostra 

hipòtesi, això podria ser degut a la 

implementació de la Festa del Cinema, 

creada l’any 2009 amb un efecte molt 

positiu des de la primera edició. En els 

10 anys analitzats es pot veure com les 

persones que van al cinema han 

disminuït en aproximadament un 37%. 

 

 Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

ANY Espectadors de 

cinema de 

Catalunya  

(2002-2012) 

Evolució del nombre 

d’espectadors de 

cinema de Catalunya 

(%) 

2002 30.579.980  

2003 29.301.956 -4,2 

2004 29.034.691 -0,9 

2005 25.869.951 -10,9 

2006 25.426.715 -1,7 

2007 23.927.465 -5,9 

2008 22.540.912 -5,8 

2009 22.584.807 0,2 

2010 20.432.597 -9,5 

2011 20.099.823 -1,6 

2012 19.116.180 -4,9 
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3.2. Preu mitjà de l’entrada 

 

En aquesta taula i en el següent 

gràfic es pot contemplar l’evolució 

del preu mig de les entrades del 

cinema de Catalunya entre els anys 

2002 i 2012. Es pot veure com ha 

tingut una evolució positiva passant 

de 4,83€ a 6,90€. El preu ha 

augmentat tots els anys exceptuant 

el 2011, on va disminuir del màxim 

històric de 6,92€ fins a 6,81€. Al 2012 

ja va recuperar pràcticament la 

totalitat de la pèrdua. L’augment del 

preu de les entrades ha estat 

d’aproximadament un 40% al llarg 

d’aquests 10 anys. Així doncs, podem 

afirmar que la pujada de preu de 

l’entrada ha perjudicat als consumidors, l’any 2002 es podia anar al cinema per menys de 5 

euros i actualment calen 2€ més per persona per poder gaudir d’una pel·lícula davant de la 

gran pantalla.  

 

Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

ANY Preu mitjà de 

l’entrada de cinema 

de Catalunya (€) 

Evolució del preu 

mitjà de l'entrada 

del cinema de 

Catalunya (%) 

2002 4,83  

2003 5,05 4,7 

2004 5,21 3,2 

2005 5,43 4,2 

2006 5,69 4,7 

2007 5,99 5,3 

2008 6,23 4,0 

2009 6,56 5,3 

2010 6,92 5,5 

2011 6,81 -1,6 

2012 6,90 1,3 
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3.3. Sales de cinema en activitat a Catalunya 

 

En aquesta taula i gràfic es pot 

observar l’evolució de les sales de 

cinema catalanes amb activitat 

durant els anys 2002-2012. Es pot 

veure que el màxim es va donar 

l’any 2002 coincidint amb el primer 

any de les dades on hi havia 209 

sales. A partir d’aquí va disminuir 

fins al 2007, on es va estabilitzar i va 

sorgir un petit augment fins al 2010 

arribant a 187 sales. A 2012 es 

trobava a 174 sales degut a la gran 

caiguda que va patir durant els dos 

últims anys. 

 

  Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

ANY Sales de cinema en 

activitat a Catalunya 

Evolució del nombre 

de sales en activitat 

a Catalunya (%) 

2002 209  

2003 206 -1,4 

2004 201 -2,4 

2005 192 -4,5 

2006 185 -3,6 

2007 180 -2,7 

2008 180 0 

2009 183 1,7 

2010 187 2,2 

2011 184 -1,6 

2012 174 -5,14 
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3.4. Recaptació de les sales de cinema 

 

Aquest gràfic sobre la recaptació de 

les sales de cinema catalanes ens 

mostra una tendència decreixent 

entre el 2002 i el 2012, tot i que és de 

forma irregular. Hi ha diferents 

tendències al llarg dels anys amb 

variacions tan positives com 

negatives. Trobem el màxim al 2004, 

amb 151.341.400 milions d’euros, tot 

i que l’any següent obté dels pitjors 

resultats. Segueix una tendència 

estabilitzadora amb una lleugera 

pujada fins al 2009 on obté el tercer 

millor valor. A partir d’aquell moment 

i fins al 2012 la tendència és 

clarament decreixent i perd 17 

milions d’euros de recaptació en 

només 3 anys. 

 

 

Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

ANY Recaptació  de les sales 

de cinema de Catalunya 

(€) 

Evolució de la 

recaptació de les 

sales del cinema 

a Catalunya (%) 

2002 147.646.800  

2003 148.067.200 0,3 

2004 151.341.400 2,2 

2005 140.465.400 -7,2 

2006 144.606.900 2,9 

2007 143.272.400 -0,9 

2008 140.339.900 -2 

2009 148.074.700 5,5 

2010 141.350.300 -4,5 

2011 136.874.800 -3,2 

2012 131.831.400 -3,7 
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4. Iniciatives per augmentar la demanda als cinemes 

Degut a la davallada del nombre d’espectadors que ha afectat als cinemes en els últims anys, 

el sector s’ha mobilitzat per intentar canviar-ho. Durant els aquest període han sorgit diferents 

propostes per augmentar el nombre d’espectadors que van al cinema de forma regular.  

Algunes d’aquestes són: la Festa del Cinema o els Dimecres al Cinema. Les dues propostes 

anteriors no deixen de ser res més que descomptes per intentar augmentar la demanda a 

nivell estatal dels cinemes. També cal destacar que hi ha altres ofertes que els cinemes han 

aplicat en solitari com descomptes amb el carnet jove. 

La iniciativa més important que s’ha portat a terme fins al moment i considerada un èxit per 

algunes parts que formen la indústria cinematogràfica és la Festa del Cinema, que aquest 

primer semestre del 2014 se n’ha celebrat la sisena edició. Fins aquest any era una festa anual, 

però degut als èxits de les últimes edicions s’ha convertit en una festa semestral, essent el 

2014 el primer any on els espectadors podran gaudir de dues festes del cine. 

L’èxit d’aquesta iniciativa en l’augment de la demanda ens la mostra una xifra, en tres dies van 

passar per les sales de cinema 1.842.444 espectadors a tot l’estat espanyol, el triple que en 

tota la setmana anterior. El preu durant aquests dies es redueix en més d’un 50% ja que passa 

del preu habitual (7-9€) que pot variar segons el cinema a 2,9€. 

La Festa del Cinema però, ha anat variant durant els seus anys de realització: els primers anys 

s’havia d’anar al cinema a preu normal un dia determinat per aconseguir la teva pròpia 

acreditació i durant els 3 dies posteriors es podia anar al cinema per 2€. Aquests dos últims 

anys ha canviat, ja no cal anar al cinema per aconseguir l’acreditació, sinó que només cal 

descarregar-la d’Internet sense cap cost addicional, presentar-la al cinema i gaudir de les 

pel·lícules desitjades per 2,9€. 

Una altra iniciativa que s’ha dut a terme és Els Dimecres al Cinema. Cal mencionar que tot i no 

ser acceptada per totes les sales de l’estat gaudeix d’un ampli suport de sales espanyoles i 

catalanes. Els Dimecres al Cinema va entrar en funcionament el 15 de Gener del 2014 i 

consisteix en oferir les entrades del cinema a preus que oscil·len entre 3,9 i 5€. Aquesta oferta 

que havia de finalitzar el passat 15 d’abril ha estat ampliada fins el 9 de Juliol degut a l’èxit que 

ha tingut durant el temps en el qual ha estat activa. 

Algunes dades que permeten veure l’èxit d’aquesta oferta és que s’ha duplicat el nombre 

d’espectadors als dimecres des del gener, essent d’uns 400.000 cada dimecres i acostant-se 

gairebé a xifres d’espectadors que només es donen durant les promocions de la Festa del 

Cinema. Així doncs s’observa un augment de més de dos cops del nombre d’espectadors 

respecte els mateixos dimecres del 2013. 
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Per altra banda, algunes de les iniciatives que els cinemes han aplicat per separat són: 

• Tarifa Plana: Consisteix en que l’espectador pagui un preu fix i a partir d’aquí pugui 

anar tots els cops que vulgui durant un període al cinema. 
 

• Vals de descomptes: Aquesta iniciativa també aplicada rau en un bo que donen a 

l’espectador quan compra una entrada i permet, per exemple, pels següents 15 dies 

anar a veure una pel·lícula a un preu més reduït. 
 

• Carnet Soci: Iniciativa duta a terme per molts cinemes. L’espectador és soci d’un 

cinema i gaudeix de descomptes sobre el preu habitual de les entrades, o bé cada X 

punts li surt una pel·lícula gratuïta. 
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5. Enquesta sobre mètodes legals i il·legals 

 

En aquest apartat, s’han analitzat tots aquells factors que no s’han pogut estudiar a partir de 

les dades oficials. Així doncs, s’ha realitzat una enquesta aproximadament a 400 espectadors 

de cinema sobre el total de la població catalana. 

Els resultats obtinguts han permès saber l’impacte d’altres factors com el servei de cinema per 

Internet, ja sigui gratuït o de pagament i el dels canals de televisió de pagament. També es 

faran servir les dades per formular el model de discriminació de preus. 

L’enquesta ha estat totalment anònima i realitzada mitjançant Internet i a peu de carrer. A 

continuació es pot observar el model de l’enquesta i els resultats rellevants, les respostes de 

les diferents persones a cada pregunta en concret es troben a l’Annex.1 

5.1. Model d’enquesta 

Objectius: 

1. Observar si la població va sovint a sales de cinema. 

2. Veure si la població consumeix serveis de pagament de cinema per Internet –

Wuaki, Filmin...- i si això ha afectat en la seva freqüència o hàbit d’anar al cinema. 

3. Apreciar si la població veu pel·lícules de manera irregular –pirateria- i si això ha 

afectat en la seva freqüència o hàbit d’anar al cinema. 

4. Recaptar dades per discriminar preus. 
 

Preguntes: 

1. Marqui la freqüència a la qual assisteix al cinema actualment: 

a. Setmanal 

b. Mensual 

c. Trimestral 

d. Anual 

e. No hi vaig 

 

2. Marqui la freqüència a la qual assistia al cinema fa 6 anys -2008-: 

a. Setmanal 

b. Mensual 

c. Trimestral 

d. Anual 

e. No hi vaig 

 

3. Té contractat cap servei de cinema de pagament per Internet –Filmin, Wuaki...-? 

a. Sí 

b. No 

 

 

                                                 
1
 Veure Annex pàgina 5 i següents, 
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4.  Té contractat cap canal de pagament enfocat a pel·lícules –Canal +...-? 

a. Sí 

b. No 

 

5. Fa ús de pàgines web com seriesly, elitetorrent o divxtotal,…? 

a. Sí 

b. No 

 

6. Quant estaria disposat a pagar per un servei com Filmin o Wuaki? És a dir, contractar 

un abonament que li permetés veure totes les pel·lícules que desitgés al mes. Marqui l’ 

interval mensual: 

a. (0, 5) 

b. (5, 10) 

c. (10, 15) 

d. (15, 20) 

e. Més de 20 

f. No estaria disposat a pagar res. 

 

7. Quant estaria disposat a pagar per veure una pel·lícula d’estrena per Internet? Marqui 

l’interval: 

a. (0, 0.5 €) 

b. (0.5€, 1€) 

c. (1,  1.5€) 

d. (1.5, 2€) 

e. (2, 3€) 

f. Més de 3€ 

g. No estaria disposat a pagar res. 

 

8. Quant estaria disposat a pagar per un servei com Canal +? És a dir, contractar un canal 

de televisió que li permetés veure unes pel·lícules d’estrena i en hores ja 

determinades. Marqui l’interval mensual: 

a. (0, 5) 

b. (5, 10) 

c. (10, 15) 

d. (15, 20) 

e. (20, 30) 

f. Més  de 30 

g. No estaria disposat a pagar res 
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9. Quant estaria disposat a pagar per veure una pel·lícula d’estrena a la televisió? Marqui 

l’interval: 

a. (0, 0.5 €) 

b. (0.5€, 1€) 

c. (1,  1.5€) 

d. (1.5, 2€) 

e. (2, 3€) 

f. Més de 3€ 

g. No estaria disposat a pagar res 

 

10. Com ha canviat el seu hàbit d’anar al cinema en els últims 6 anys? 

a. Ara miro les pel·lícules gràcies a series.ly, mejortorrent... 

b. Ara miro les pel·lícules utilitzant serveis de pagament per Internet com Wuaki, 

Filmin… 

c. Ara  miro les pel·lícules a canals de pagament com Canal +. 

d. Altres. 

 

11. Quant estaria disposat a pagar per veure una pel·lícula (d’estrena) al cinema? Marqui 

l’interval: 

a. (0, 1€) 

b. (1€,2€) 

c. (2,  3€) 

d. (3, 4€) 

e. (4, 4.5€) 

f. (4.5, 5€) 

g. (5, 6€) 

h. Més de 6€ 

i. No estaria disposat a pagar res. 

 

12. Ha anat al cinema durant qualsevol Festa del Cinema? (Festa del Cinema: 

esdeveniment que des de 2008 redueix el preu de les entrades del cinema a 2.90€ 

durant certs dies) 

a. Sí 

b. No 

 

13. Quina és la quantitat de diners de la qual disposes mensualment? 

a. 0-500€ 

b. 500-1000€ 

c. 1000-1500€ 

d. 1500-2000€ 

e. + de 2000€ 
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5.2. Resultats de l’enquesta 

 

  

Freqüència 

d’assistència de fa 6 

anys dels espectadors  

de cinema (2008) (%) 

Freqüència 

d’assistència actual 

dels espectadors de 

cinema(%) 

 

 

Variació 

Anual 10 18 +8% 

Trimestral 32 35 +3% 

Mensual 43 31 -12% 

Setmanal 11 7 -4% 

No hi vaig 4 9 +5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

En els dos gràfics anteriors es pot observar que la participació de la població catalana al 

cinema s’ha vist alterada perquè els espectadors actualment hi van menys freqüentment. 

L’assistència de llarg termini (Trimestral i Anual) ha passat a ocupar d’un 42% a un 53%. Així 

doncs, la presència a curt termini (Setmanal i Mensual) s’ha vist disminuïda en un 16%. 

L’última dada d’interès a explicar és el tant per cent que ocupa la població que no assisteix al 

cinema que s’ha vist augmentat en un 5% des del 2008. 
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En el gràfic anterior es pot apreciar que el percentatge d’espectadors de cinema que tenen 

contractats canals de pagament de televisió és més alt que el d’Internet, el 8% contra el 20%. 

Això es pot atribuir a l’alt ventall de possibilitats que Internet ofereix gratuïtament comparat 

amb el que ofereixen els canals de televisió gratuïts. 
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Tenint en compte els gràfics sobre l’ús de la xarxa per veure pel·lícules s’obté un resultat 

totalment favorable per webs gratuïtes, essent un 86% de la població la que les fa servir. Així 

doncs, es veu clarament la inclinació dels espectadors cap a suports que els surten de franc per 

veure llarg metratges.  

A més a més, es contempla que hi ha un petit percentatge (6%) que combina les dues opcions 

d’Internet; paga pel servei i també té conta gratuïta en alguna d’aquestes webs. 

 

 

Com s’ha vist anteriorment, la població catalana es decanta pels serveis gratuïts d’Internet. A 

conseqüència d’això, no és estrany el que ens il·lustra el gràfic anterior sobre el preu que 

estarien disposats a pagar per un d’ells. Un 31% de les persones no estarien disposades a 

pagar res per gaudir d’aquest servei. Ara bé, el tant per cent restant estaria disposat a pagar 

certa quantitat; amb una gran majoria concentrada entre l’interval de 0’1 a 10 euros mensuals.  
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Aquest gràfic ens mostra que la disposició a pagar dels usuaris de cinema per visualitzar una 

pel·lícula d’estrena mitjançant Internet és majoritàriament (40%) nul·la. En un mateix 

percentatge es concentra la gent disposada a pagar entre 0,1 i 1€. El 20% restant es situa entre 

un 1€ i uns 3€. 

 

 

A part de la població que no vol gaudir d’un servei de pagament televisiu, un 47% d’aquesta 

estaria disposada a pagar una quantitat mensual entre 0,1 i 10€. Com s’ha apreciat 

anteriorment, la disposició a no pagar és la mateixa, però s’observa que la distribució de la 

disposició a pagar dels possibles usuaris de servei de pagament televisiu és més alta que la de 

serveis per Internet. 
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Els gràfics anteriors ens mostren la disposició a pagar per una pel·lícula d’estrena a la televisió i 

al cinema. La moda televisiva la trobem entre 1 i 1,5€ i la moda cineasta es troba entre 3 i 4€. 

La qual cosa porta a concloure que la població valora més el fet d’anar al cinema per veure una 

estrena que no pas veure-la per televisió. 
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Després d’analitzar el diagrama de sectors es conclou que l’impacte de les pàgines web ha 

estat molt pronunciat, essent un 75% de la població la que ha canviat els seus hàbits cinèfils. 

Una de les raons per la qual aquest sistema ha augmentat tant el seu nombre d’usuaris ha 

estat l’augment de l’oferta d’aquests llocs web i la millora del servei d’Internet (més velocitat, 

millors prestacions, etc.).  

En referència a l'opció oberta d'altres, la majoria dels enquestats ha comentat que o bé ja no 

va al cinema per motius econòmics, o bé combina les opcions de veure les pel·lícules per 

Internet, televisió gratuïtament i cinema només aprofitant promocions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que mostra el gràfic, la majoria dels espectadors de cinema catalans han aprofitat la 

promoció de la Festa del Cinema.  
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Després d’analitzar les dades de l’enquesta es pot concloure que els hàbits de la població s’han 

alterat durant els sis últims anys. Així doncs, una gran majoria de les persones ha optat per 

anar menys freqüentment al cinema i descarregar o visualitzar pel·lícules de forma gratuïta per 

Internet. També s’ha pogut observar que la disposició a pagar per veure una pel·lícula al 

cinema es troba concentrada al voltant de 3-4€ i, a conseqüència d’això, s’explica que la 

població hagi aprofitat les diferents promocions promogudes per les sales.  

A més a més, la població també ha mostrat diferents disposicions a pagar segons el mitjà per 

visualitzar una pel·lícula. Els espectadors estan més disposats a pagar preus superiors per 

veure una pel·lícula d’estrena al cinema, després per la televisió i, finalment, per Internet. Això 

s’interpreta en funció de la qualitat d’imatge i so que ens ofereixen les diferents opcions.  
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6. Estudi economètric 

Un cop obtingudes les nostres dades comentades prèviament, s’han dut a terme diverses 

tècniques estadístiques per analitzar el sector del cinema.  

En primer lloc, arran de la no disponibilitat d’indicadors mensuals de Catalunya,  s’han 

expandit les dades de Catalunya mitjançant una extrapolació. És a dir, a partir de les 

proporcions o percentatges que representava la recaptació d’Espanya s’han obtingut les dades 

mensuals de Catalunya.  Com a mostra, si el gener de 2012 d’Espanya s’havia recaptat un 9% 

del total de l’any, s’ha suposat que durant el mateix període la recaptació de Catalunya seguia 

la mateixa tendència.  

A més, com que les dades són sèries temporals2, s’han utilitzat mètodes de regressions més 

apropiats com l’anàlisi ARIMA. Aquest sistema és similar a la regressió lineal emprada per 

dades de secció creuada3, però té en compte que el valor de la variable dependent o indicador 

que volem predir depèn del valor del període anterior. Cal esmentar que tota l’anàlisi 

estadística s’ha realitzat mitjançant el programa STATA. Al seu torn, s’han adjuntat les 

comandes utilitzades a l’Annex.4  

Finalment, cal fer menció a la fórmula genèrica de la gran part de les regressions. 

Principalment, serà: 

Yt = β0 + β1 + β2*Xt + U 

On: 

• Yt representa la variable dependent o indicador que es vol predir al període t (moment 

actual). 

• β0 mostra el valor de Yt o la variable dependent quan Xt és igual a 0. 

• β1 indica la variació mensual mitjà del nombre d’espectadors. O sigui, quant augmenta 

de mitjana el nombre d’espectadors del mes anterior a l’actual. 

• β2 permet observar la fluctuació de la variable dependent quan Xt incrementa en una 

unitat (mantenint constant Yt-1). 

• Xt mostra la variable independent al període t, és a dir, l’indicador del qual es vol 

estimar la relació causa-efecte respecte la variable Y. 

• U representa els “altres factors” que poden influir en Y, com per exemple, el temps 

que faci o la cartellera. Atès que tots aquests elements no depenen de X, no influiran a 

l’hora de determinar relacions causals. 

 

 

 

                                                 
2
 Sèries temporals: Dades sobre un únic indicador (preu de l’entrada, nombre d’espectadors...) per 

múltiples períodes. 
3
 Dades de secció creuada: Dades sobre un únic indicador per a diversos individus (IRPF de diverses 

comunitats autònomes o països..) durant el mateix període. 
4
 Veure Annex página 22 i següents. 
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6.1. Preu mig de l’entrada 

Per començar amb l’anàlisi de les variables rellevants que s’han escollit, ens centrarem amb el 
preu mig d’una entrada de cinema.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot apreciar al diagrama de dispersió5 entre el nombre d’espectadors a Catalunya, 

situats a l’eix horitzontal o d’abscisses, i el preu mig de l’entrada al mateix territori, localitzats 

a l’eix d’ordenades o vertical, existeix una relació negativa entre ambdós indicadors. En altres 

                                                 
5
 Diagrama de dispersió: Gràfic que mostra o indica la relació entre dues variables numèriques. És a dir, 

mostra el valor de cada parell de variables (el nombre d’espectadors si el preu de l’entrada era 5,3€ per 
exemple). 
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paraules, quan el preu mig s’incrementa, els clients de la sales de cinema decreixen, atès que 

les observacions o preus més alts estan associats a una menor venda d’entrades.  

En conseqüència, tenint en compte les dades i la relació negativa que s’observa, es pot 

suggerir que entre el nombre d’espectadors i el preu de l’entrada hi ha una correlació6 

negativa. Expressat d’una altra manera, quan el nombre d’espectadors augmenta el preu és 

menor. Cal incidir en un fet fonamental per l’estadística i l’econometria: que dos indicadors 

tinguin relació negativa no implica que posseeixin una relació causal o de causa-efecte. Així 

doncs, aclarit això, es pot acceptar o demostrar la nostra intuïció o hipòtesi (que les entrades i 

el preu del cinema tenen correlació negativa) mitjançant el càlcul de la mateixa. 

Per tant, un cop calculada amb el programa estadístic STATA, es pot dir que existeix una 

relació lineal negativa forta entre aquests elements perquè, com es veu a la taula, el valor és 

proper a -1, concretament -0.6571. 

Per acabar, amb la finalitat de determinar l’existència d’una relació causal, s’ha dut a terme 

una regressió amb el mateix programa informàtic.  Tal com es pot observar a la taula anterior, 

un augment del preu mig origina una forta davallada del nombre d’espectadors. Més 

concretament, per cada euro que s’incrementa el preu, deixen d’anar al cinema 422.982 

espectadors. L’interval de confiança al 95%, que mostra els valors possibles del paràmetre en 

un 95% dels casos, també confirma aquesta hipòtesi al estar format únicament per nombres 

negatius. 

A més, la sigma o β1 indica l’augment mitjà del nombre d’espectadors intermensual. O sigui, 

cada mes el nombre d’entrades venudes s’incrementa de mitjana 374.154 unitats. L’interval de 

confiança també confirma la hipòtesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Correlació: Indicador estadístic que pren valors compresos entre -1 i 1. Zero mostra una relació lineal 

inexistent, mentre que 1 i -1 proporcionen una evidència perfecta sobre relació lineal positiva i negativa 
respectivament. 
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6.2. Sou relatiu 

La següent variable a considerar és el sou relatiu, ja que es creu que pot influir en el nombre 

d’espectadors. Novament, s’ha realitzat un diagrama de dispersió entre el nombre 

d’espectadors i el sou relatiu mensual. En altres termes, quantes entrades podria comprar un 

individu amb el sou mig mensual de 12 pagues. La raó fonamental per la que es fa aquesta 

relació és per reflectir l’efecte de l’anomenada “devaluació interna”, o sigui, la baixada de 

salaris duta a terme durant els últims anys a l’estat espanyol. 
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Com es veu, el gràfic consisteix en línies verticals d’observacions ja que les dades del sou mig 

només són anuals i els espectadors, d’altra banda,  són mensuals. Per tant, s’origina una certa 

descompensació que es veu reflectida al diagrama. Conseqüentment, malgrat que amb el 

gràfic és complex determinar quina relació tenen els dos elements, es pot apreciar 

lleugerament que els sous relatius més elevats estan associats a major clientela 

cinematogràfica. 

No obstant, per comprovar-ho numèricament, s’ha realitzat novament una correlació. En 

aquest cas, a diferència del cas anterior, és positiva: 0,64. En altres paraules, sous relatius més 

elevats impliquen un major nombre d’espectadors. 

D’altra banda, el pendent o β2 de la regressió és positiu. Per tant, si es pot comprar una 

entrada addicional amb el sou mig, es vendran 819 entrades més. A més, novament l’interval 

de confiança permet acceptar l’anterior. Pel que fa al sigma, s’aprecia una variació mensual 

molt similar a la de l’anterior regressió, però no idèntica degut al mètode d’obtenció d’aquests 

coeficients. 
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6.3. IVA 

Aquesta part de l’escrit estarà centrada en l’anàlisi d’un dels factors més influents actualment 

en el món del cinema: l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  Ens focalitzarem en quatre 

variables principals que seran avaluades mitjançant gràfiques corresponents al període 

comprès entre el juny del 2011 i el desembre del 2013. 

Les variables que s’analitzaran seran el preu de l’entrada sense IVA, la recaptació unitària d’IVA  

de cada entrada, la recaptació total d’IVA i la recaptació total descomptant l’IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic es pot observar l’evolució del preu mig d’una entrada sense IVA a les sales de 

cinema catalanes. Es pot veure com el preu que realment ingressa el cinema i cal que 

distribueixi entre les diferents parts, exceptuant l’estat, té una tendència decreixent. Fins al 

maig del 2012 aquesta quantitat es va mantenir en valors superiors a 6,2€, però a partir 

d’aquell moment només s’han aproximat a ells el desembre del 2012 i el desembre del 2013.  

Es pot apreciar una evolució clarament decreixent accentuant-se molt durant l’estiu del 2013, 

arribant a 5,4€ durant els mesos estivals, 1€ menys del que es recaptava els primers mesos del 

2012. A finals del 2013 els preus unitaris van tornar a augmentar, recuperant la caiguda que 

havien patit durant el període citat anteriorment. 
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Analitzant el gràfic sobre l’evolució de la recaptació unitària d’IVA per cada entrada es poden 

diferenciar dos períodes totalment diferents: el primer amb un IVA del 8% fins a l’agost del 

2012, i el segon que va des d’aleshores fins al final del 2013.  

Durant el primer període, la recaptació d’IVA de cada entrada era aproximadament d’uns 50 

cèntims i es mantenia constant.  

Al principi del segon període s’observa una pujada fins als 120 cèntims per a cada entrada. 

Durant aquest període de temps la recaptació per entrada és més irregular tot i que sempre es 

manté entre els 110 i els 130 cèntims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’anterior diagrama de barres es veu la recaptació total d’IVA durant el període indicat. 

Aquest gràfic pateix moltes fluctuacions, tot i això es poden diferenciar dos períodes com en el 

cas anterior.  

 



El cinema a Catalunya: Un model en caiguda lliure                                Universitat Pompeu Fabra 

 
27 

El primer període el distingim quan l’IVA estava establert al 8%. D’aquesta manera la 

recaptació estatal per entrada era inferior provocant una menor recaptació mensual. Cal 

apuntar que durant aquest període de temps la recaptació no es mantenia constant, tot i que 

els alts i baixos que patia eren inferiors als de l’IVA del 21%. 

Durant el segon període la recaptació va augmentar, però va incrementar la seva volatilitat. El 

fet que aquesta fos més volàtil feia que en alguns espais de temps augmentés molt respecte el 

primer període, i que en d’altres l’augment fos inferior. Es pot veure com els valors més 

elevats es van produir al principi de la pujada de l’IVA, fet que podria fer-nos pensar que 

durant els primers mesos la població va seguint anant al cinema. Els valors més baixos es 

donen entre el maig i el juny del 2012, amb 1.174.868,30€ i 1.026.002,33€ respectivament, 

igualant pràcticament les xifres més altes del primer període. En termes mitjos, la recaptació 

de l’IVA s’ha doblat des de la seva pujada indicant que els usuaris del cinema a Catalunya hi 

han seguit anant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest últim gràfic sobre la Recaptació No Estatal es poden observar els diners recaptats en 

entrades que no es queda l’estat en concepte d’impost. S’observa com el gràfic té una 

tendència decreixent, tot i que la variació entre dos mesos consecutius pot caure molt i 

recuperar-se al cap d’un breu espai de temps.  

La diferència entre els millors mesos i els pitjors és de més de 7.000.000 d’euros, essent el 

2013 en conjunt el pitjor mes de tots. Al final del desembre del 2013, sembla que la tendència 

podria tornar a ser creixent perquè s’havia pogut assolir el millor valor de l’any 2013.  

Una vegada analitzat l’IVA a través de les dades, hem procedit a emprar mètodes estadístics 

per determinar el nivell d’influència que aquest té al cinema. 

Respecte a l’IVA o l’augment de l’impost indirecte sobre les entrades de cinema a Catalunya, 

que va passar del 8% al 21% al setembre del 2012, hem volgut estimar o determinar diversos 

efectes. Primer, si l’augment de l’IVA es veu associat a nombres d’espectadors menors. En 

segon lloc, si la recaptació total ha augmentat o no amb la pujada de l’IVA i, per últim, si les 

sales han hagut d’absorbir part de l’augment. És a dir, si el preu sense IVA alt està associat a un 

IVA major o menor.  



El cinema a Catalunya: Un model en caiguda lliure                                Universitat Pompeu Fabra 

 
28 

 

A la primera correlació corresponent als espectadors totals i l’IVA, es pot apreciar una certa 

relació lineal negativa atès que el valor és de -0,3175. En conseqüència, l’augment de la taxa 

està associat a un menor nombre de clients.  

Tanmateix, l’anterior resultat no permet determinar l’existència d’una relació causal entre 

ambdós indicadors. Així doncs, per descobrir això s’ha de fer servir una regressió que seguirà el 

model explicat anteriorment. En altres paraules: 

 

 

Al seu torn, cal aclarir que la variable IVA és binària, dit d’una altra forma, pren valor 0 pels 

mesos amb IVA antic (8%) i 1 pel nou IVA (21%). A més, per tal d’optimitzar la predicció, s’ha 

agafat el mateix nombre d’observacions de cada tipus d’IVA. En altres paraules, s’ha escollit el 

període comprès entre juny del 2011 fins desembre de 2013. Per tant, tal com mostra la taula 

superior obtinguda de l’STATA, quan es passa de l’IVA 0 (del 8%) a l’IVA 1 (del 21%) es redueix 

en 195.948 espectadors. O sigui, l’augment de la taxa ha originat una davallada del nombre de 

cinèfils.  

No obstant, l’interval de confiança al 95% que inclou els valors que pot prendre el pendent o β2 

de la regressió en el 95% dels casos, conté el zero. En conseqüència, amb una probabilitat del 

95% NO es pot rebutjar la hipòtesi que l’IVA hagi provocat una reducció del nombre 

d’espectadors. Això és degut al baix nombre de dades disponibles, insuficients per fer un bon 

anàlisi i disposar d’un nivell d’incertesa acceptable. 

D’altra banda, sigma indica el valor que prendrà  β1 de la regressió. En altres termes, al ser 

substancialment positiu, de 292.483, en promig l’increment mes a mes és positiu. Com es veu, 

és notablement diferent del valor de sigma de la regressió de l’apartat anterior arran del 

menor nombre de dades. 

 

 

Nº Espectadorst = β0 + β1 + β2*IVAt + U 
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Pel que fa a la segona, relativa a la recaptació total de l’estat a Catalunya i l’IVA, s’observa una 

relació lineal positiva molt forta degut a que el coeficient de correlació és de 0,84, molt proper 

a 1. Per tant, l’augment de l’IVA està relacionat amb increments de la recaptació. 

Pel que fa la regressió, un pendent d’aquesta molt elevat indica que l’augment de la taxa ha 

provocat un gran augment de la recaptació estatal. En conseqüència, l’IVA del 21% ha estat 

molt positiu per les arques de l’estat. A la vegada, tal com succeeix amb l’ordenada a l’origen 

(β0), β1 a vegades no té una interpretació clara, com passa en aquest cas. 

A més, l’interval de confiança al 95% permet acceptar sense cap mena de dubte que el 

pendent d’aquesta regressió és positiu al estar format per nombres elevats superiors a zero. 

 

 

 

 

Finalment, a la darrera, que fa esment al preu de l’entrada sense IVA i l’IVA, es pot comprovar 

que valors elevats d’aquesta taxa indirecte estan associats amb preus sense IVA o preus nets 

menors. Per tant, això confirma que les sales de cinema han absorbit bona part de la pujada 

amb les greus conseqüències que això ocasiona, com ara una davallada significativa dels 

ingressos. 
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Pel que fa a la regressió, es pot apreciar amb facilitat que l’augment de l’IVA ha provocat una 

davallada del preu sense IVA tal com indica el pendent de -0,44. És a dir, quan l’IVA ha passat 

del 8 al 21%, el preu sense IVA s’ha reduït en promig prop de mig euro (0,5€). Al seu torn, 

l’interval de confiança al 95% permet confirmar que el pendent d’aquesta regressió és negatiu 

al estar format per nombres inferiors a zero. 
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6.4. Festa del cinema 

 

Per tal de descobrir l’impacte de la iniciativa de la Festa del Cinema sobre la recaptació total, 

s’ha realitzat un contrast d’hipòtesis en base a les recaptacions diàries. És a dir, per una banda, 

s’han calculat els ingressos diaris durant la Festa del Cinema per cada any (2009-2013). Per 

altra banda, s’ha quantificat la recaptació diària durant els mesos en què es va celebrar 

aquesta promoció sense tenir en compte els ingressos d’aquest últim.  

En primer lloc, es vol contrastar la hipòtesi nul·la7 de que els ingressos dels dies en què es 

produeix la festa del cinema són iguals als ingressos del dies en què no es celebra (comparant 

el mateix mes). Al seu torn, la hipòtesis alternativa consisteix en què els ingressos dels dies 

ordinaris, quan no es celebra la Festa del Cine, són majors que els dels dies de l’esdeveniment.  

Posteriorment, un cop explicat el mètode que s’emprarà, cal definir les variables: 

• X: Recaptació diària dels dies en què no es va produir l’esdeveniment. 

• Y: Ingressos diaris dels dies de la festa del cinema. 

 

Al seu torn, establim les hipòtesis: 
 

H0: µx = µy 
 

H1: µx > µy 
 
On µx i µy representen la mitjana de X i de Y respectivament. A continuació, es calcula 

l’Estadístic de Contrast on s’hauran de fer servir les mitjanes mostrals i les  seves respectives 

variacions mostrals. En primer lloc, l’Estadístic de Contrast que es vol calcular segueix la 

següent fórmula: 

 

 Xn – Ym 
EC = ~ N(0,1) 

 
 
 
 
 

On  representa la diferència de les mitjanes mostrals i            

representa l’error estàndard de la diferència de les mitjanes mostrals.  

 

 

 

                                                 
7
 Hipòtesi nul·la: Hipòtesi predeterminada, la que suposem que és certa. 
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Atès que l’estadístic de contrast EC atorga un valor de 3,54 es rebutja la hipòtesi nul·la amb 

una probabilitat del 99%. En conseqüència, es pot acceptar la hipòtesi alternativa de que els 

ingressos diaris quan no es produeix la festa del cinema són majors. 

No obstant, cal tenir en compte que els dies anteriors a la festa del cinema (del 2009 al 2012) 

calia pagar una entrada per després poder gaudir d’aquest esdeveniment. A partir del 2013 el 

preu de l’entrada durant la Festa del Cinema es va incrementar en 0.90€ i no era necessari 

adquirir una entrada els dies anteriors. Això fa pensar que el primer model no va tenir gaire 

èxit i, per tant, es va haver de buscar una alternativa que sí que ha incrementat molt el nombre 

d’espectadors i els ingressos han adoptat una tendència a l’alça. 
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6.5. Mètodes il·legals i poc convencionals i assistència al cinema/recaptació  

 

Per tal de quantificar l’efecte causal entre els usuaris que es descarreguen pel·lícules 

(il·legalment, és a dir, sense pagar per veure-les) per Internet i l’hàbit d’assistir al cinema 

(freqüència d’assistència al cinema), s’ha dut a terme una regressió lineal.  

 

En aquest cas, el model de regressió consisteix en dades de secció creuada, és a dir, 

observacions de diversos individus en un mateix període. Per tant, la regressió estimada 

segueix el model següent: 

 

On, 

- Freqüènciat representa les vegades en què una persona assisteix al cinema, en aquest 

cas, s’han determinat els següents valors: 

 

Setmanal 1 

Mensual 2 

Trimestral 3 

Anual 4 

No assistència 5 

 

Per tant, quan el valor és menor significa que l’individu assisteix menys al cinema.  

- Piratat indica si una persona es descarrega pel·lícules d’Internet (il·legalment) o no. Així 

doncs, observem que es tracta d’una variable binària que pren valor 1 quan l’individu 

realitza aquesta mena de pràctiques i 0 en cas contrari.  

 

Un cop realitzada la regressió, s’observa que les persones que es descarreguen pel·lícules 

il·legalment redueixen la seva freqüència d’assistència en les sales de cinema en 0.2485.  

No obstant, l’interval de confiança al 95% que inclou els valors que pot prendre el pendent o β1 

de la regressió en el 95% dels casos, conté el zero. En conseqüència, amb una probabilitat del 

Freqüènciat = β0 + β1*Piratat + U 
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95% NO es pot afirmar que l’hàbit de descarregar-se pel·lícules influeixi en la freqüència d’anar 

al cinema.  

En aquest cas, és important mencionar el significat, o la idea, que proporciona la constant β0. 

Aquesta variable representa la freqüència en la que una persona assisteix al cinema si no es 

descarrega pel·lícules per Internet. Per tant, al ser β0 = 3.1 indica que el promig d’assistència a 

les sales de cinema és trimestral. 
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7. Model de regressió múltiple cinematogràfic 

 

7.1. Efecte del preu sobre la recaptació 

En primer lloc, es vol estimar l’efecte del preu sobre la recaptació per tal de dur a terme, de 

forma més adient, la discriminació de preus. Així doncs, es quantificarà l’impacte del preu 

sobre la recaptació total.   

Conseqüentment, el model de regressió utilitzat segueix la següent estructura:  

 

 

On,  

• Recaptaciót representa els ingressos totals del cinema a Catalunya.  

• β0 és la recaptació quan la variable preu és 0, és a dir, es tracta de l’ordenada a l’origen 

del nostre model i no té cap interpretació raonable.  

• β1 és l’increment mig intermensual. L’objectiu principal d’aquest paràmetre és separar 

l’efecte propi de les sèries temporals sobre el preu de l’entrada del cinema, per tal de 

poder estimar correctament el seu efecte causal. En conseqüència, no té cap mena 

d’interpretació donat el nostre propòsit. 

• β2 mostra l’efecte causal del preu sobre la recaptació, és a dir, indica la variació de la 

recaptació total si s’augmenta el preu en 1€. Concretament, es pot apreciar que pel 

nostre interval de preus (de 5€ a 7,5€), un augment d’1€ en el preu fa disminuir la 

recaptació en promig uns 500.000€. 

Matemàticament: 

 

                                                     β2 =   

     

Recaptaciót = β0 + β1 + β2*Preut + U 
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Al seu torn, mitjançant l’interval de confiança al 95% es pot rebutjar la hipòtesi nul·la 

de que β2 sigui 0, ja que el zero no està inclòs en aquest interval  

• U representa l’impacte d’altres factors no inclosos en el nostre model. Per exemple, el 

tancament de les sales de cinema, l’atractiu de la cartellera... podrien influir en la 

recaptació, tot i que són molt difícils de quantificar degut, entre altres factors, a 

l’escassetat de dades (tancament de les sales de cinema)  i a la subjectivitat (atractiu 

de la cartellera).  
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7.2. Model de l’elasticitat 

Una vegada analitzades totes les anteriors relacions, toca centrar-se en dur a terme el nostre 

model economètric de regressió múltiple utilitzant sèries temporals. És a dir, les dades 

emprades prèviament. Amb aquest model es vol inferir sobre el nombre d’espectadors del 

cinema a Catalunya a partir del preu mig de l’entrada amb la finalitat de descobrir l‘elasticitat 

de la demanda d’aquest producte. 

No obstant, per tal d’estimar correctament el pendent de la nostra variable s’inclourà una 

variables omesa o de control 8 al model. Més en detall, aquest segon regressor consistirà en 

una interacció o relació entre el preu i el sou relatiu. En altres paraules, mitjançant aquest nou 

factor es vol demostrar que els augments en el preu tenen diferent efecte als individus amb 

diferent salari relatiu.   

A la vegada, amb l’objectiu de fer un anàlisi més acurat, es durà a terme una regressió múltiple 

log-log amb sèries temporals. Dit d’una altra manera, s’han inclòs logaritmes naturals o 

neperians (ln) per tal que els coeficients estiguessin mesurats en percentatge.  

En conseqüència, la nostra regressió múltiple estarà constituïda per: 

 

 

 

En primer lloc, cal esmentar que existeixen tres variables que finalment no han estat incloses 

en el model: l’IVA, la Festa del Cinema i la descàrrega de pel·lícules per Internet. Les dues 

primeres eren extremadament complexes d’incloure degut a l’escassetat de dades (tan sols 5 

observacions per la Festa del Cinema i 16 per l’IVA del 21%). Referent a l’última variable, tal 

com s’ha comprovat, no era estadísticament significativa, és a dir, no hi havia evidència 

estadística al 95% que la descàrrega de pel·lícules per Internet influís en la freqüència 

d’assistència al cinema.  

                                                 
8
 Variable de control: es tracta d’un indicador que té relació lineal amb la nostra variable explicativa 

(preu), i a més, determina la variable dependent (recaptació).  

Ln(Espectadorst) = β0 + β1 + β2*Ln(Preut) + β3*Ln(Preut*Sou Relatiut)  + U 
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Un cop aclarit el tema anterior i enfocant-nos en el model elaborat, distingim els següents 

paràmetres: 

• β0 és el logaritme neperià del nombre d’espectadors quan totes les altres variables 

són 0, és a dir, es tracta de l’ordenada a l’origen del nostre model i no té cap 

interpretació raonable.  

• β1 és l’increment mig intermensual expressat en % del nombre d’espectadors. 

L’objectiu principal d’aquest paràmetre és separar l’efecte propi de les sèries 

temporals sobre el preu de l’entrada del cinema per tal de poder estimar correctament 

el seu efecte causal. En conseqüència, no té cap mena d’interpretació donat el nostre 

propòsit.  

• β2 mostra l’efecte causal del preu sobre el nombre d’espectadors expressat en %, és a 

dir, indica la variació del nombre d’espectadors si s’augmenta el preu en un 1%, 

mantenint constant l’altre terme:   

Matemàticament: 

β2 =  
 

Al seu torn, mitjançant l’interval de confiança al 95% es pot rebutjar la hipòtesi nul·la 

de que β2 sigui 0, ja que el zero no està inclòs en aquest interval.  

• β3 és el coeficient de la variables de control (o interacció9). En altres paraules, mostra 

l’augment addicional del nombre d’espectadors tenint en compte el sou relatiu.  

Conseqüentment, com que l’interval de confiança al 95% està format únicament per 

nombres positius, es pot afirmar que l’augment del preu afecta menys quan el sou 

relatiu és més alt.    

β 3 =  
 

• U representa l’impacte d’altres factors no incloses en el nostre model, tal i com s’ha 

explicat anteriorment.  

 

Un cop comentades les variables del nostre model de regressió múltiple, s’observa que el 

coeficient que es volia estimar,  β2, és negatiu. En altres paraules, un augment d’1% al preu fa 

decréixer el nombre d’espectadors en una proporció major, tal com indica el valor de β2. 

Per tant, en termes econòmics, podem establir que la demanda és elàstica ja que una baixada 

del preu fa incrementar el nombre d’espectadors pel nostre interval de preus. En 

conseqüència, els ingressos augmentarien. 

No obstant, cal fer menció que el resultat anterior, concretament el valor positiu de β3 , indica 

que els individus amb un major salari relatiu són menys sensibles a les fluctuacions del preu. 

Per tant, la demanda per aquest sector de la població és menys elàstica. 

 

                                                 
9
 Interacció: és un indicador que permet relacionar la variable explicativa –preu mig– i la variable de 

control –sou relatiu–.  
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8. Propostes de discriminació de preus 

 

A partir del que s’ha vist als apartats anteriors hem construït el nostre model de discriminació 

de preus. S’han tingut en compte diferents propostes, però sempre basant-nos en l’interval de 

preus entre 5 i 7,5€. Aquests són els preus entre els quals quan es disminueixen, els ingressos 

del cinema augmenten. Hem analitzat els seus avantatges i inconvenients per finalment, 

escollir les més adients. 

Les diferents propostes analitzades són: 

• Abaixar els preus a mesura que faci més dies que s’ha estrenat la pel·lícula: La 

proposta consistiria en que al estrenar-se les pel·lícules, el cost de l’entrada hauria de 

ser superior, ja que les persones que tenen més ganes de veure-les estan disposats a 

pagar un preu superior.  
 

Així doncs, a mesura que passin les setmanes, els espectadors que no estiguin 

disposats a pagar un preu tan alt per veure la novetat, podran anar al cinema a un 

preu inferior, fet que farà que els cinemes ingressin una quantitat que molt 

probablement no ingressarien si no es dugés a terme la proposta.  
 

Una justificació d’aquesta mesura és que la utilitat de veure el llarg metratge el dia que 

s’estrena és superior a la de mirar-la unes setmanes després. 
  

Un possible problema que trobem en aquesta proposta, és que els espectadors 

consideressin que la baixada de preu compensa el fet d’haver d’esperar un temps des 

de que ha sortit la pel·lícula a la cartellera, fet que podria fer disminuir els ingressos 

dels cinemes. 
 

Tot i això, el més probable és que tota aquella gent que abans no anava al cinema ara 

sí que hi aniria amb la implantació d’aquesta nova mesura. 

 

• Baixada de preu si la pel·lícula ja ha començat: Un cop ha començat la sessió, el cost 

podria ser inferior degut a que no es gaudiria de tota la pel·lícula. Tot i això, resulta 

molt complicat determinar el període de temps que ha de transcórrer un cop 

començada a partir del qual abaixar el preu. A més, cada pel·lícula té una estructura 

diferent: per exemple, hi ha llarg metratges que si ens perdem el principi, no té sentit 

continuar davant de la pantalla, en canvi n’hi ha que poden passar 30 minuts i ens pot 

ser indiferent. És a dir, que potser la baixada del preu no hauria de seguir un model 

lineal. La primera part no es considera tan important, per tant, la baixada hauria de ser 

limitada al principi i més accelerada un cop s’acosta el final de la pel·lícula, moment en 

el qual les persones ja no entrarien perquè a ningú li sol interessar veure el final sense 

saber el desenvolupament. 
 

Destacar que el principal problema del model seria mesurar el descompte que s’hauria 

d’aplicar a cada moment de la pel·lícula i la forma de comunicar-ho als consumidors. 

Cal tenir en compte que els clients estarien allà esperant per entrar i hi podria haver 

problemes per satisfer tota la demanda que es podria donar just en el moment el qual 

s’abaixessin els preus. 
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• Discriminació de segon grau: Aquesta mesura estudiada per molts economistes diu 

que si s’adquireix més quantitat d’un producte, el preu unitari ha de ser menor. Aplicar 

això al món del cinema podria portar a diferents situacions interessants. El primer punt 

és que en cap moment pagaries més per l’entrada del que pagues ara, ja que si vas sol 

al cinema pagaries el valor real de l’entrada. Els grups que anessin al cinema gaudirien 

d’un descompte, fet que sempre faria que les persones que els hi agrada anar al 

cinema intentessin convèncer a més gent per anar-hi per gaudir d’un preu inferior 

elles i d’aquesta manera augmentar els ingressos del cinema amb les entrades extres 

venudes.  
 

Tot i que això podria portar a que la gent que anés al cinema per separat s’agrupés en 

grups de persones per aconseguir el descompte en el preu de l’entrada. Això seria el 

punt negatiu que es podria trobar en aquest model 

 

• Descompte comprant l’entrada anticipadament: Aquest també podria ser un mètode 

interessant, tot i que pot comportar alguns errors de mercats que podrien perjudicar 

als cinemes. 
 

El fet de poder comprar l’entrada anticipadament amb un descompte faria que hi 

hagués un cost d’oportunitat entre els espectadors. Alguns d’aquests es podrien 

decidir gràcies al descompte aplicat anteriorment. Això faria augmentar els ingressos 

en aquests espectadors extres que possiblement abans no haurien anat al cinema. 
 

La part negativa de la proposta és que les persones que ja tinguessin decidit anar al 

cinema comprarien l’entrada anticipada, degut a que estarien segurs d’utilitzar-la i, per 

tant, acabarien pagant menys que en cas de comprar l’entrada a taquilla. Un altre punt 

negatiu però que podria ser solucionat sense moltes dificultats, podria ser el fet que es 

creés un mercat negre de revenda d’entrades anticipades del cinema amb gent que 

intentés obtenir un marge entre el preu de taquilla i el preu que pagarien comprant-la 

anticipadament. Això però, es podria solucionar mitjançant qualsevol identificació que 

la persona hagués de presentar en el moment d’entrar. 

 

• Paquets de béns: Aquest mètode consisteix en vendre conjuntament diferents 

productes relacionats amb l’objectiu d’apropiar-se de l’excedent del consumidor, és a 

dir, la disposició a pagar pels productes dels consumidors amb el que realment 

paguen. Creant el paquet de béns amb un descompte sobre la suma per comprar els 

productes per separat es busca que els consumidors que per exemple només adquirien 

les entrades del cinema però que estaven disposats a pagar més per elles, adquireixin 

també les crispetes, encara que la seva disposició a pagar per elles fos baixa, degut a 

que la suma de les disposicions a pagar pels dos productes és superior al preu del 

paquet que ofereixen els cines. 
 

Algun problema que podria comportar això, és que seria difícil arribar a un acord entre 

com es repartirien els ingressos els cinemes que poguessin oferir el paquet de béns 

amb les empreses que els venen. Com en els altres casos, amb aquesta mesura també 

es podria produir una baixada d’ingressos, fet que podria ser compensat com en els 

casos anteriors, per un augment de la gent que va al cinema. 
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9. Model de discriminació de preus 

Com s’ha vist en apartats anteriors els preus de les entrades de cinema han tingut una 

tendència a l’alça durant l’última dècada. Per contra, també s’ha observat una tendència 

decreixent pel nombre d’espectadors en aquest període. Per tant, atès que la demanda del 

cinema pels preus estudiats és elàstica, s’ha conclòs que s’havia de crear un model de 

discriminació de preus per tal que els ingressos i els beneficis del cinema poguessin 

augmentar.  

A partir d’aquí, i tenint en compte els diferents avantatges i inconvenients de les propostes de 

discriminació, s’ha trobat adequat utilitzar principalment la primera proposta, que consisteix 

en fixar el preu de les entrades del cinema segons el temps que la pel·lícula porta en cartellera. 

És a dir, aquest model consistiria en rebaixar els preus de les entrades a mesura que la 

pel·lícula portés més temps en projecció.  

Al principi, quan la pel·lícula estigués recent estrenada, els preus de les entrades serien els 

actuals, és a dir, no s’oferiria cap descompte a les persones que anessin al cinema. Això seria 

degut a l’anomenat cost d’oportunitat. En altres termes, aquelles persones que assistissin al 

cinema aquells dies serien les que valoressin molt visualitzar el llarg metratge abans. Per tant, 

són les que prefereixen pagar un preu lleugerament superior que no pas esperar unes 

setmanes a que el preu es redueixi.  

Un altre tipus de consumidor seria aquell que, a diferència de les persones estudiades 

anteriorment, no els importa quan van a veure la pel·lícula. Dit d’una altra forma, els resulta 

indiferent quan la van a veure. Lògicament, aquestes persones esperarien a que els preus de 

les entrades disminuïssin i, en conseqüència, això provocaria una pèrdua d’ingressos als 

cinemes, que s’hauria de compensar d’alguna manera per tal de que el model de discriminació 

produís l’efecte desitjat: augmentar els guanys. 

Finalment, trobaríem un tercer consumidor: el que actualment no va al cinema. Tanmateix, 

gràcies a la baixada del preu de les entrades unes setmanes després, hi començaria a anar. 

Seria degut a que la seva disposició a pagar és superior al preu de l’entrada i, per tant, estarien 

disposats a assistir al cinema si s’apliqués aquesta mesura.  

No obstant, no ens hem volgut quedar només amb una mesura de les propostes de 

discriminació i s’ha decidit dur-ne a terme una altra: el paquet de béns. Aquesta mesura té una 

finalitat molt concreta: incentivar el consum de crispetes, begudes o altres snaks als cinemes. 

El paquet de béns consistiria a oferir diferents packs, que inclourien sempre l’entrada més 

algun d’aquests productes a un preu inferior que si es compressin per separat. Així doncs, 

aquesta proposta augmentaria sense cap mena de dubtes el consum de crispetes, begudes..., 

fet que faria augmentar els ingressos dels cinemes.  

Al seu torn, cal tenir en compte que aquesta última mesura podria ser de difícil aplicació en 

alguns cinemes, degut a que n’hi ha que tenen franquiciades la venda d’aquests aperitius.  
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Conseqüentment, s’hauria d’arribar a un acord sobre com es distribueixen aquests diners 

extres entre les diferents parts.  

També convé destacar que aquest model de discriminació no seria possible si la gent no donés 

un valor afegit a anar al cinema, perquè, tal com evidencien les enquestes, anar al cinema 

atorga una satisfacció addicional als usuaris. Això, doncs, origina una major disposició a pagar. 

Finalment, cal remarcar que el nostre model tan sols s’aplica per l’interval de preus estudiats, 

comprès aproximadament entre els 5 i els 7,5€. Per tant, no podem formular models o 

propostes per preus fora d’aquest rang.  
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10. Conclusions 

Un cop analitzada la situació del sector mitjançant diferents mètodes estadístics i 

economètrics és hora de centrar-se en la resolució de les hipòtesis. Com a conclusions finals 

analitzarem breument els factors determinants de l’evolució del cinema i respondrem 

breument a les hipòtesis plantejades. El sector cinematogràfic s’ha vist afectat per diversos 

elements que han aparegut al llarg d’aquests últims anys.  

Primer, l’impacte de la crisi econòmica i la devaluació interna –baixada de salaris- ha provocat 

una caiguda en la renda dels ciutadans. Per aquest motiu, el nombre d’espectadors s’ha vist 

reduït durant l’últim quinquenni, cal sumar a aquest factor la pujada del preu de les entrades 

per anar al cinema, que ha afectat encara més i ha provocat que la reducció de la demanda fos 

superior. Al seu torn, tenir en compte la dràstica pujada dels impostos indirectes (IVA) que va 

passar del 8% al 21% al setembre de 2012.  

Aquesta mesura ha agreujat encara més la conjuntura anterior. Tot i això, no es pot dir si ha 

afectat en la davallada del nombre d’espectadors. El que sí que ha provocat és una caiguda 

dels marges de beneficis de les sales de cinema degut a que aquestes han assumit part de la 

pujada de l’IVA, ingressant menys per cada entrada venuda. A més, la crisi també ha provocat 

que molts cinèfils hagin cercat solucions alternatives i més econòmiques com ara els serveis de 

cinema per Internet - Filmin o Wuaki-, comprar pel·lícules d’importació a través de llocs web 

com Amazon o recórrer a mètodes poc convencionals –“pirateria”-. Tot i això no s’ha pogut 

demostrar que la gent que mira pel·lícules per llocs poc convencionals vagi menys al cinema 

actualment.  

Cal tenir en compte que algunes de les variables estudiades són externes i, per tant, no 

controlables pels empresaris del cinema, tals com el sou relatiu, la Festa del Cinema o l’IVA. 

Ara és hora d’acceptar o rebutjar cadascuna de les hipòtesis que ens vam plantejar a l’inici del 

treball: 

Hipòtesi Resultat Explicació 

La demanda del cinema és 

elàstica. 

S’accepta. Això es pot veure amb el model de l’elasticitat. És 

a dir, pels preus estudiats una disminució del preu 

incrementaria els ingressos. 

El cinema és un bé ordinari. S’accepta. Tal i com s’ha pogut comprovar a les 

corresponents regressions, una reducció del preu 

fa incrementar la demanda. 

L’augment de l’IVA ha 

provocat una reducció del 

nombre d’espectadors.  

Resposta 

ambigua. 

No es pot determinar ja que l’interval de confiança 

al 95% conté valors positius i negatius. 

L’augment de l’IVA ha 

provocat una reducció de la 

recaptació dels cinemes. 

S’accepta. Els propietaris dels cinemes han vist reduïts els 

seus ingressos, degut a que no han traspassat tota 

la pujada de l’IVA als espectadors. 

L’augment de l’IVA ha 

provocat una reducció de la 

recaptació l’Estat. 

Es rebutja. La recaptació de l’Estat s’ha incrementat molt amb 

el nou IVA, tal i com  es pot observar al gràfic 

corresponent. 
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Les persones que es 

descarreguen gratuïtament 

pel·lícules per Internet 

assisteixen menys al cinema. 

Es rebutja. La regressió no proporciona una evidència clara 

sobre aquest aspecte. En conseqüència no es pot 

afirmar que aquestes persones assisteixen menys 

al cinema que la resta de la societat. 

La caiguda del salari real ha 

provocat una davallada del 

nombre d’espectadors.  

S’accepta. La caiguda del sou relatiu ha provocat una 

disminució del nombre d’espectadors, tal i com es 

pot observar a la regressió corresponent.  

La discriminació de preus pot 

permetre una millora en els 

beneficis de les sales de 

cinema. 

S’accepta. Amb això, les sales de cinema aconseguiran que 

persones que no estan disposades a pagar un preu 

molt elevat assisteixin al cinema. 

La Festa del cinema afecta 

positivament als ingressos de 

les sales del cinema.   

Es rebutja. Com s’ha vist al treball la Festa del Cinema no ha 

resultat positiva per els empresaris. 

 

Finalment, a partir del nostre treball hem conclòs que: 

• En l’interval de preus estudiats, la demanda del cinema és elàstica, és a dir, si 

disminuïm el preu de les entrades, el nombre d’espectadors augmenta i la recaptació 

dels cinemes també. 

 

• La majoria de les persones valoren més visualitzar una pel·lícula al cinema que no pas 

mitjançant altres medis com la televisió o l’Internet. 

 

• La Festa del Cinema no ha estat rendible fins al moment ja que l’augment del nombre 

d’espectadors no compensa la reducció del preu de les entrades. En altres paraules, 

com l’afluència del cinema es concentrava en aquelles dates on els preus eren menors, 

els altres dies no hi assistien tantes persones i, en conseqüència, es perdien ingressos.  
 

Per tant, es pot dir que s’ha produït un traspàs del nombre d’espectadors dels dies 

normals als dies de l’esdeveniment. No obstant, cal anotar que durant els dos darrers 

anys s’observa un canvi de tendència en els ingressos. 

 

• Mitjançant els nostres dos models de discriminació de preus, les sales de cinema 

poden obtenir majors ingressos beneficiant-se de les disposicions a pagar dels 

consumidors.  

 

• Hi ha factors externs com l’IVA i el salari relatiu que l’empresari no pot controlar ja que 

depenen de la conjuntura econòmica. A més, ambdós indicadors han tingut un efecte 

determinant en la disminució dels ingressos del cinema en el període estudiat. 
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11. Agraïments 

El present treball no hagués estat possible sense la inestimable ajuda de totes les persones que 

han col·laborat desinteressadament. 

En primer lloc, els nostres agraïments al nostre tutor de Seminar Paper, Josep Maria Sayrol, 

professor associat dels graus en Administració i Direcció d’Empreses i Economia a la 

Universitat Pompeu Fabra per acceptar-nos la idea i confiar en les nostres habilitats de cerca, 

elaboració i síntesi del treball. 

En segon lloc, a Christian Fons-Rosen, doctor en Ciències Econòmiques per la London School of 

Economics i professor d’Econometria a la Universitat Pompeu Fabra, que ens ha ajudat en la 

part pràctica referent a la part economètrica i l’ús del programa STATA. Concretament, al 

treballar amb sèries temporals i emprar la comanda arima, a més de  voler fer ús de tècniques 

més avançades com interaccions, la seva ajuda ha estat molt útil per dur a terme un anàlisi 

economètric satisfactori dins les nostres possibilitats. 

En tercer lloc, a Sergi Flotats per l’aportació dels seus coneixements dins el món  

cinematogràfic. 

Per acabar, donar les gràcies a totes les persones que van contestar la nostra enquesta, sense 

les quals no haguéssim pogut treure unes conclusions tan sòlides del treball. 
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