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ASSIGNATURA: Organització d’Empreses Audiovisuals 

ESTUDIS: Com Aud 

CODI:  

 
TIPUS:  Obligatòria    CURS: 4    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,4 crèdits 
PROFESSOR: Lc Enric Calpena 
IDIOMA: Català 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  Les empreses dedicades al mercat audiovisual tenen unes 
característiques que les fan singulars en el panorama econòmic. Al mateix temps, les 
relacions empresarials en l’àmbit audiovisual exigeixen un coneixement profund dels usos i 
costums habituals en aquest àmbit. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 

1. Assolir un coneixement profund dels mecanismes econòmics que comporta el mercat 
audiovisual 

2. Entendre els usos i costums contractuals de la indústria audiovisual 
3. Aprendre com s’elaboren els instruments de venda dels projectes audiovisuals 

 
CONTINGUTS:  
 

I. QUI VEN QUÈ A QUI? 
 

 
1. La televisió, un gegant social i un nan econòmic. Els canvis en el mercat publicitari. 
L’Economia Política com a disciplina per a explicar el mercat audiovisual. 
2. Qui ven a qui? La tipologia dels emissors. La identificació dels diferents subjectes i 
elements de la venda audiovisual. 
3. Què es ven? Productes i serveis per i de les televisions. 

 
a. LA PROPIETAT DE L’EMPRESA AUDIOVISUAL 
 

3. Naixement de l’empresa televisiva: el model nord-americà i el model europeu. La 
desregularització. 

4. La situació als principals mercats televisius del món. L’estructura audiovisual a 
Espanya i a Catalunya. 

5. Els agents de la producció. 
6. Organització interna de les empreses audiovisuals. 
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III.  LA PROPOSTA AUDIOVISUAL 

 
7. El procés de generació d’una proposta audiovisual. 
8. Demos, programes pilot i memòria. 
9. Modalitats de producció. 
10.  El format. L’adaptació. Els principals mercats internacionals de televisió. 
11.  El procés negociador amb l’emissor. La dinàmica de la negociació. 
 

IV.  LA FINALITZACIÓ DE L’OBRA AUDIOVISUAL 
 
12. Pressupost i benefici. Principals capítols i partides. Els beneficis aplicables. 
13. El contracte. Normes jurídiques bàsiques i costums contractuals. 
14. La gestió pressupostària i la finalització de l’obra audiovisual. 
 
V. EL FUTUR DEL MERCAT AUDIOVISUAL 
 
15. Els canvis tecnològics i la seva repercussió en els continguts. 
16. Les tendències de futur en els gèneres. 

 
 
METODOLOGIA: 
Els coneixements teòrics són impartits pel professor, amb una cura especial per estar 
amatent a la participació dels alumnes. En aquest sentit, els debats que s’estableixen tenen 
molt present l’actualitat del món audiovisual, en relació amb els diversos temes que s’estan 
tractant en aquell moment a l’assignatura. L’alumne haurà de llegir i comentar algun dels 
llibres de la bibliografia bàsica, per tal d’enriquir els debats.  
És necessari elaborar una memòria de venda d’un programa dels que està actualment en 
emissió en alguna de les cadenes que es capti des de Catalunya.   
 
AVALUACIÓ:    
 
A Examen   45%  
 
D Treballs fets a casa 45 % 
 
J Participació a classe  10% 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de mostrar coneixement suficient de les matèries impartides i ser capaç 

de relacionar els diferents aspectes que configuren els continguts teòrics de 
l’assignatura. [A, J]. 

 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar habilitat per a elaborar una memòria de venda d’un 
programa de televisió utilitzant les eines teòriques i gràfiques que li són donades. 
[A,D]. 

Objectiu 3: 
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• L’estudiant ha de demostrar la capacitat d’analitzar textos de la bibliografia i 
associar-los amb el contingut de l’assignatura. [A, J] 
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