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BARÇA STUDIOS
QUÈ ÉS?

Cada any, 8.000 hores 
d’emissió a Barça TV

15 pel·lícules/sèries/documentals 
ja estrenades

3.000 vídeos curts a través 
de les xarxes socials

6 nous formats ja 
desenvolupats a + 50%

1.000 hores disponibles 
online a Barça TV+

10 nous productes 
en projecte

Barça Studios és una productora dedicada exclusivament a la creació, producció, 
distribució i comercialització de continguts audiovisuals des del 2018.

Crea continguts que es distribueixen a través dels canals del Club:



BARÇA STUDIOS
QUÈ ÉS?

Barça Studios es constitueix com una companyia autònoma
(Barça Produccions S.L.), registrada com a productora audiovisual.

Tres àrees d’activitat a potenciar:

• Serveis i producció pel Club: Barça TV (TDT local), xarxes socials, Barça TV+ 
(plataforma online global), necessitats corporatives i institucionals.

• Serveis per a tercers (producció, serveis tècnics, lloguer de plató): 
espònsors i altres clients. 

• Produccions (pel·lícules, sèries, documentals, programes d’entreteniment, 
dibuixos animats) per vendre a operadors.



REFERÈNCIES

DOCUSÈRIE ‘MATCHDAY’
Cost: 2,6 M

Ingressos: 6,4 M

SÈRIE D’ANIMACIÓ
Inversió necessària: 6 M

Projecció d’ingrés a 5 anys: 14 M

COMERCIALITZADES EN PROJECTE

BARÇA STUDIOS
QUÈ FA?



DOCUMENTALS
I DOCUSÈRIES

SÈRIES D’ANIMACIÓ
I ENTRETENIMENT

SÈRIES DE FICCIÓ
I PEL·LÍCULES

BARÇA STUDIOS
QUIN ÉS L’OBJECTIU?

EXEMPLES DE CONTINGUTS



• Per convertir els ‘continguts’ en una nova font d’ingressos rellevant i regular 
per al Club, aprofitant la marca global més important del món de l’esport.

• Per aprofitar una oportunitat de mercat on el consum de continguts en tot 
tipus de format ha esdevingut massiu.

• Es demana a l’Assemblea de Compromissaris autorització per vendre una participació 
minoritària del capital social de Barça Produccions, S.L. (entre un 20% i un 49% per no perdre 
el control de l’activitat) 

• Això permetrà monetitzar la inversió ja realitzada pel Club:
- Venda de participació minoritària que signifiqui un ingrés directe per al Club.
- Finançament dels diferents projectes de continguts per desenvolupar-los i poder comercialitzar-los

BARÇA STUDIOS
PER QUÈ S’HA CREAT?



BARÇA STUDIOS

Es demana a l’Assemblea de Compromissaris

AUTORITZACIÓ PER TRANSMETRE A UN 
O MÉS INVERSORS UNA PARTICIPACIÓ 
MINORITÀRIA DEL CAPITAL SOCIAL DE 

BARÇA STUDIOS




