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TRIBUNA
Carlos Galiana
Regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement
Ajuntament de València

La indústria internacional del videojoc genera titulars tant des del punt de vista del 
consum, ja que les xifres del mercat indiquen una gran recaptació, com des del punt de 
vista empresarial i de generació d’ocupació.

València no pot quedar aliena a aquesta tendència ja que és una de les ciutats que des 
de l’any 2000 porta el sector del videojoc en el seu ADN. D’una banda, organitzant 
esdeveniments com la Campus Party que aconseguia reunir 1.600 persones o la 
Dreamhack València, capaç d’atraure en 3 dies a més de 60.000 assistents. D’una altra, 
pel creixement de la indústria en el nostre territori que ha fet que el nombre d’empreses 
o estudis dedicats al desenvolupament de videojocs estiga en constant creixement. En 
2018, la indústria va facturar a la Comunitat Valenciana 15,9 milions d’euros (un 57% 
més respecte a 2017) i va emprar de manera directa a 610 persones (un 24% més). 
Actualment, Castelló, València i Alacant alberguen el 13% d’empreses de tota Espanya. 
I el 54% dels seus ingressos provenen dels mercats internacionals, principalment dels 
Estats Units i el Canadà. Unes xifres que coneixem gràcies a aquesta segona edició del 
Llibre Blanc del Desenvolupament de Videojocs a la Comunitat Valenciana, impulsat des 
de Las Naves, centre d’innovació de l’Ajuntament de València.

La indústria del videojoc ha sigut una de les apostes fortes de Las Naves. Per eixe motiu 
necessitàvem aquest diagnòstic que ens aporta el Llibre Blanc: conéixer l’estat del sector 
i saber com poder consolidar-lo en la nostra economia. La generació d’ocupació és una 
raó, però no l’única, ja que des de la Regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement de 

l’Ajuntament de València creiem en l’aplicació de videojocs en altres àmbits més enllà 
de l’ús lúdic amb un únic objectiu: millorar la vida de les persones. Com, per exemple, la 
salut. Prova d’això és l’APP que Las Naves està desenvolupant al costat de la Fundació 
d’Investigació de l’Hospital General de València en un projecte per a combatre l’obesitat 
infantil en els col·legis.

Durant aquests anys, Las Naves ha participat activament en la creació i consolidació 
d’un grup de reflexió i impuls del sector com el Cercle Valencià del Videojoc; ha posat 
en marxa i organitzat el València Indie Summit que, en la seua tercera edició, s’ha 
consolidat com a únic espai de trobada de professionals (desenvolupadors i empreses) 
de la Comunitat Valenciana; ha realitzat la coordinació entre institucions (IVACE) i 
centres d’estudis; ha fomentat els espais de trobada per a l’intercanvi d’experiències 
(conegudes com Meetups); ha donat suport a la creació femenina i els fòrums de debat 
i reflexió sobre qüestions de gènere en els videojocs, com la trobada mensual de dones 
desenvolupadores FemDevs; ha col·laborat amb la Global Game Jam, organitzada per 
l’Associació d’Estudiants de Videojocs; o ha acollit cursos específics de formació.

Malgrat eixa aposta i impuls a les dones professionals del sector del videojoc, actualment 
aquestes només representen el 15%, per la qual cosa continuarem treballant des de 
les administracions públiques per a revertir aquesta situació. Per això és tan important 
el treball que realitzem des de Las Naves per a fomentar les vocacions tecnològiques 
entre xiquetes, joves i dones.
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Confiem que es complisquen les estimacions de creixement que descriu aquest Llibre 
Blanc del Desenvolupament de Videojocs a la Comunitat Valenciana, que aquest sector 
es consolide més encara i cresca de manera estable fins a arribar als 130 milions 
d’euros en 2022, i també ho faça l’ocupació que permetria al sector superar els 1.300 
professionals en 2022. I, sobretot, que la indústria del videojoc siga un actiu més en 
les Missions València 2030 que marcaran la política d’innovació de València durant 
la dècada vinent, enfocada a aconseguir que València siga una ciutat més saludable, 
sostenible, compartida i emprenedora.
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INTRODUCCIÓ
Al moment de tancar-se l’edició d’aquest informe, ha esclatat la crisi sanitària mundial 
provocada per la COVID-19. 

Tots els indicadors tenen en compte que les conseqüències directes sobre les economies 
i indústries de tot el món seran molt rellevants; per la qual cosa les previsions de 
creixement contemplades, poden sofrir una important variació en funció de la profunditat 
de la crisi econòmica i l’impacte que aquesta puga tindre directament sobre la indústria 
espanyola de producció de videojocs. 

De la mateixa manera, en el moment en que es disposen de més dades, les mesures 
proposades hauran de ser redissenyades per a que s’adapten millor als perjudicis 
ocasionats per la crisi. 

Per altra banda, aquesta anàlisi, realitzada amb dades del 2018 declarades pels 
enquestats, no contempla la irrupció de l’estudi valencià Codigames, que en 2019 tenia 
previst assolir els 44 milions d’euros de facturació.

MERCAT I INDÚSTRIA DEL VIDEOJOC: DADES GLOBALS 

La indústria internacional del videojoc acumula titulars tant des del punt de vista del 
consum, ja que les xifres del mercat indiquen que podria superar a la recaptació per 
taquilla del cinema, com des del punt de vista empresarial i de generació d’ocupació.

segMents de Mercat

Els segments de mercat en 2019 han variat molt poc respecte a 2018. Segons l’informe 
Global Game Market Report1, el 45 % dels ingressos mundials de la indústria dels 

1 https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2019-light-version/

videojocs correspon al segment mobile (mòbils, tauletes i smartwatches), la qual cosa 
suposa 68.200 milions de dòlars (el 80% prové de jocs per a mòbils); el 30% correspon 
al de videoconsoles de sobretaula i VR (45.300 milions de dòlars); i el 24% a jocs per 
a PC (35.300 milions de dòlars). És previsible que, al menys fins l’any 2022, el mercat 
mobile continue creixent i vaja restant quota de mercat al PC i la videoconsola. Segons 
la firma de research, els videojocs per a mòbil continuaran creixent fins l’any 2022 i els 
videojocs per a navegador continuaran baixant fins quasi desaparèixer també en aquest 
mateix any. 

Així, segons Newzoo2, el mercat mundial de videojocs es reparteix de la següent manera:

Mercat mundial del videojoc 

Font: Newzoo

2 https://newzoo.com/globalgamesreport
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S’estima que els dispositius de videoconsola han assolit el seu grau més alt gràcies 
a la consumació del model de negoci “juego como servicio3”, segons Global Game 
Market Report. Sony anuncià4 en el primer trimestre de 2019 que, per primera vegada, 
la venda de jocs digitals havia superat a la venda de jocs físics, una tendència que,  
previsiblement, es consolidarà al llarg dels pròxims anys. 

Mercats geogràFics

El mapa mundial d’ingressos del sector dels videojocs ens indica que la regió Àsia-
Pacífic lidera la indústria amb una facturació de 71.500 milions de dòlars en 2019, la 
qual cosa suposa un augment del 7,6%, i arriba així a un 48% dels ingressos mundials. 

Principals mercats geogràfics

 Font: Newzoo

Per primera vegada des de l’any 2015, Estats Units competeix amb Xina pel lideratge 
del mercat, gràcies als ingressos relacionats amb les videoconsoles. 

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Videojocs_como_servicio
4 https://www.ccn.com/playstation-4-digital-game-sales-overtake-physical-thats-a-first/

En un mercat liderat per Xina, Espanya es troba entre els 10 països amb un major 
consum de videojocs en 2019 segons Newzoo5:

Principals 10 mercats mundials en 2019

 
# 

 
País

 
Regió

Població  
(milions)

Tamany del  
mercat (M$)

1 Xina Àsia 1.420,1 36.540

2 Estats Units Amèrica del Nord 329,1 35.510

3 Japó Àsia 126,9 18.683

4 República de Corea Àsia 51,3 6.194

5 Alemanya Europa occidental 82,4 5.721

6 Regne Unit Europa occidental 67,0 5.348

7 França Europa occidental 65,5 3.875

8 Canadà Amèrica del Nord 37,3 2.900

9 Espanya Europa occidental 46,4 2.583

10 Itàlia Europa occidental 59,2 2.547

Font: Newzoo

S’espera que el mercat dels videojocs supere els 189.600 milions de dòlars en l’any 
20226, amb un creixement anual mitjà del 8,1%, i l’obtenció per part de les videoconsoles 
i els mòbils del 80% dels beneficis.

5 https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/
6 https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-
growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/
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Evolució del mercat mundial del videojoc 

Font: Newzoo

PRINCIPALS TENDÈNCIES DE LA INDÚSTRIA GLOBAL

La projecció futura del sector dels videojocs passa, per una banda, per consolidar les 
tendències detectades en els últims anys: sector en creixement amb un augment 
-discret- de la inversió, creixement dels e-sports, polarització del mercat que fa 
més gran la bretxa entre grans estudis i estudis indies i un estancament de l’evolució 
esperada en VR/AR. 

Per altra banda, a més de l’aparició de noves consoles com PS5 en 2020, les principals 
expectatives en el sector passen per:

• Tractar de monetitzar la nostàlgia amb la tornada constant d’antics títols e Ips i 
l’aparició de consoles i dispositius retro o “neo-retro”. 

• Cloud-gaming o el mercat dels jocs al núvol que permet accedir als jocs des de 
qualsevol dispositiu, que s’espera siga una de les tendències que major creixement i 
influència tindrà en els pròxims anys, sobretot amb l’aplegada del 5G. 

• La recerca de noves maneres de monetitzar i traure el  màxim rendiment a 
jocs i IPs.

• Una expectativa de creixement del mercat dels “Instant Games al mateix ritme que 
ho fa Xina, que, a més d’obrir més mercat per al desenvolupament de minijocs, permet 
aplegar a noves audiències.  

LA INDÚSTRIA DEL DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS 
EN ESPANYA 

El cens espanyol d’empreses legalment establides i constituïdes que es dediquen 
al desenvolupament i la producció de videojocs ascendeix a 520. El 80% de les 
empreses actives han sigut creades en els últims 10 anys. En 2019 Espanya ha 
anat recuperant-se de l’aturada de creixement del volum d’empreses de videojocs que 
va sofrir en 2017 i 2018 i ha reprès el camí iniciat en l’any 2016. 

Hi ha incertesa sobre l’evolució futura del cens del sector. Per un costat, existeix un 
gran potencial de creixement, doncs s’han censat al voltat de 250 projectes a l’espera 
de constituir-se com entitat legal. No obstant això, s’han detectat un centenar 
d’empreses sense activitat i que, per tant, podrien estar en risc de desaparició. 

El gran augment del nombre d’empreses durant l’última dècada no ha anat acompanyat 
d’una consolidació d’aquestes que permeta el seu creixement sostenible. El resultat és, 
aleshores, un teixit empresarial polaritzat, composat per una amplia base de 
microempreses. El 61% de les empreses factura menys de 200.000€ i el 75% dóna 
treball a menys de 10 persones. 

 9
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Facturació i ocuPació del sector

El sector productor de videojocs espanyols va facturar l’any 2018 813 milions 
d’euros, la qual cosa suposa un 14% més que l’any 2016. De la mateixa manera, 
va augmentar la seua plantilla en 2018 un 8,9%, i va arribar així als 6.900 
professionals. 

Segons les previsions, la facturació augmentarà a un ritme anual del 10,7% (CAGR 
2018-2022). Això suposa que en 2022 arribaria als 1.223 milions d’euros. També, 
podem estimar un creixement de l’ocupació a una taxa composta anual (CAGR 2018-
2022) del 12,2% fins aplegar als 11.000 llocs de treball directes en l’any 2022. 

Evolució real i prevista de la facturació en el sector (M€)

  Font: Elaboració Pròpia. Enquestes DEV 2019

Evolució real i prevista de l’ocupació en el sector

Font: Elaboració Pròpia. Enquestes DEV 2019

Amb tot, es tracta d’un creixement causat, en la seua major part, per les grans 
empreses. El 44% de la facturació del sector correspon a les empreses amb facturació 
superior als 50 milions d’euros. De la mateixa manera, el 46% de l’ocupació prové de les 
empreses amb una plantilla superior als 50 empleats.  

Per altra banda, les microempreses que facturen menys de 2 milions d’euros i donen 
treball a menys de 10 persones, sumen conjuntament el 8% de la facturació i el 7% de 
l’ocupació. 

La major part de les empreses es concentren en quatre comunitats autònomes: 
Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia. 
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Distribució territorial de les empreses i estudis de videojocs

Font: Elaboració Pròpia

Catalunya manté, amb diferència, el seu lideratge i és el principal polo de la indústria 
espanyola del videojoc. Amb el 28% d’empreses, suposa el 53% de la facturació i el 
47% de l’ocupació de tot el sector. 

Distribució de la facturació per CC.AA.

  Font: Elaboració pròpia. Enquestes DEV 2019

Distribució de l’ocupació per CC.AA.

Font: Elaboració pròpia. Enquestes DEV 2019
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LA INDÚSTRIA DEL DESENVOLUPAMENT DE 
VIDEOJOCS EN LA COMUNITAT VALENCIANA  
La indústria del desenvolupament i producció de videojocs en la Comunitat Valenciana està 
constituïda per 72 empreses. A més, s’han identificat en la regió al voltant de 25 projectes 
que, potencialment, es podran consolidar i constituir com empresa. Aquestes xifres 
representen el 12% del total nacional, la qual cosa deixa a la Comunitat Valenciana com la 
quarta força en desenvolupament de videojocs en Espanya. Fins el 2018 ocupava el tercer 
lloc, però aquest any, tot i mantindre un volum paregut al de l’any anterior, amb un 13% del 
total nacional, ha sigut avançada per Andalusia. 

Distribució territorial de les empreses i estudis de videojocs  
en la Comunitat Valenciana

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

El 76% de les empreses i estudis de videojocs de la Comunitat Valenciana es troben 
en la província de València, un 17% en la província d’Alacant i un 7% en la de Castelló. 
Aquestes dades, tot i ser semblants a les de l’any 2018, mostren un xicotet augment en 
la província de València. 

COMPOSICIÓ DE LA INDÚSTRIA

La indústria valenciana de desenvolupament de videojocs segueix un camí de consolidació. 
Els estudis i empreses amb més de 2 anys d’antiguitat representen ja el 92% del total. Per altra 
banda, s’observa una disminució important en el segment de menys de 2 anys d’antiguitat, que 
ha passat del 21% al 8%, la qual cosa indica un atur en la creació de nous projectes. 

Distribució de las empreses i dels estudis per antiguitat 

 Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV
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Tot i la seua consolidació, la xarxa empresarial es manté jove i està formada majoritàriament 
per microempreses. Quasi tot el sector està format per empreses amb menys de 50 empleats 
i el 52% té menys de 5 treballadors. El tamany de les empreses es relaciona, també, amb 
la facturació, on aproximadament un 3% factura més de 2 milions d’euros i el 73% factura 
menys de 200.000€ a l’any. Encara que les dades ens mostren una evolució positiva: hi ha 
més empreses que tenen entre 11 i 50 treballadors, i ha baixat el nombre d’empreses amb 
menys de 5 empleats. De la mateixa manera, el nombre d’empreses que facturen menys de 
200.000€ ha baixat del 80% al 73%; i els estudis i empreses que facturen entre 200.000€ 
i 2.000.000€ han passat del 17% al 24%. 

Distribució de les empreses per nombre de treballadors

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Distribució de les empreses per facturació

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

El capital social de les empreses i estudis prové en un 94% dels socis fundadors. A més, 
es tracta de capital majoritàriament espanyol. Com s’indicava en l’informe de l’any anterior, 
l’augment de la presència d’inversors estrangers continua representant un repte per al teixit 
industrial valencià de desenvolupament de videojocs. La presència d’inversors pot contribuir 
a l’atracció o consolidació d’empreses de major tamany pel que fa a ocupació i facturació 
que promouen la indústria local. La demanda d’inversió a l’alta: el 61% dels estudis assenyala 
que s’han presentat en alguna ocasió davant d’un inversor. 
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Composició del capital social (%)

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Procedència del capital social (%)

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

ACTIVITATS DE LES EMPRESES

El 84% dels estudis i empreses de videojocs valencianes es dedica a desenvolupar IPs 
(propietat intel·lectual) pròpies. Donada la composició de les empreses que hem vist 
anteriorment, parlem de xicotets estudis independents constituïts en moltes ocasions al 
voltant d’un projecte. És una característica pròpia d’un teixit industrial molt emergent que, 
en consonància amb les dades anteriorment nomenades, ha variat respecte a l’any anterior, 
moment en que aquest percentatge era del 93%. Per altre costat, les empreses i estudis 
que duen a terme projectes a tercers han passat d’un 33% en l’any 2018 a un 53% en 
l’any 2019. Aquestes tasques representen una entrada econòmica i proporcionen estabilitat 
i capacitat de creixement, sense dependre tant de les vendes dels jocs per a finançar 
l’estructura de l’empresa. 

El 25% de les empreses valencianes desenvolupa serious games. Per sectors, el 75% 
d’aquestos treballs es destina al sector educatiu. També estan dirigits a serveis empresarials, 
marketing, cultura, al sector sanitari i,  per primera vegada aquest any, al sector turístic, molt 
rellevant en la Comunitat Valenciana i que pot convertir-se en font de multitud de projectes 
de videojocs o de serious games desenvolupats per la indústria local.  
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Tipologia de les activitats realitzades 

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Serious Games per sector

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Els estudis de videojocs valencians duen a terme, també, activitats i projectes en sectors 
relacionats. Els dos sectors principals són les aplicacions per a dispositius mòbils (no jocs) 
i els projectes d’animació. A més, en consonància amb les tendències internacionals, un 
17% de les empreses i estudis produeix per a realitat virtual, realitat augmentada o realitat 
estesa. Es tracta de projectes per a grans empreses relacionades amb la comunicació, el 
marketing, la cultura o el turisme; àrees amb una forta presència industrial en la Comunitat 
Valenciana. També es realitzen projectes per al sector del joguet, altra indústria de referència 
en la regió, doncs si tenim en compte les dades obtingudes, encara hi ha un gran marge de 
millora i creixement per als estudis. 

 16
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Activitats realitzades en sectors relacionats

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

FACTURACIÓ I MODELS DE NEGOCI

La indústria del desenvolupament de videojocs en la Comunitat Valenciana facturà 15,9 
milions d’euros en 2018, un 57% més respecte a l’any 2017. Aquest creixement supera les 
estimacions de l’informe de l’any anterior i ha sigut possible gràcies a l’expansió de l’activitat 
de les empreses amb major facturació, que, no obstant, sols representen el 3% del sector. 

Tot i això, la facturació de la Comunitat Valencia representa poc menys del 2% del total 
nacional, encara que la regió concentra el 12,2% dels estudis. Aquesta diferència està 
causada per la falta de grans empreses internacionals, que, en altres regions com Catalunya, 
suposen un important pes en facturació. 

El principal model de negoci de les empreses de videojocs de la regió és el 
desenvolupament a tercers, la qual cosa suposa un 39% de la facturació. Aquest 
segment ha sofrit un creixement important respecte a l’any 2017, moment en que 
representava el 27%. La venda de videojocs en tendes digitals és ara la segon font 
d’ingressos, doncs passa de representar el 39% l’any 2017 al 28% en 2018. A tot 
açò s’ha d’incloure la monetització derivada dels models free to play  amb publicitat o 
compres dins dels jocs. Aquestes dades demostren una major diversificació del negoci, 
com s’ha vist en l’apartat anterior. 

Facturació per model de negoci

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

El videojoc és un mercat global, açò es reflexa en el fet que el 54% dels ingressos de la 
indústria de la Comunitat Valenciana provenen dels mercats internacionals. Amèrica del Nord 
– Estats Units i Canadà – suposen un 26% de les vendes. Aquesta és una dada coherent 
amb el posicionament dels Estats Units com el segon en la classificació internacional de 
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consum de videojocs. La regió Àsia-Pacífic, que inclou Xina, el major mercat mundial de 
videojocs, sols representa un 5% de la facturació, la qual cosa deixa un marge molt ampli de 
millora per als estudis valencians. 

Facturació per regions 

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

L’alt nivell d’internacionalització dels jocs valencians es reflecteix en el fet que el 100% 
d’aquestos estan disponibles en llengua anglesa. El percentatge dels jocs traduïts a 
idiomes de la regió Àsia-Pacífic és inferior a 20% en els tres casos (Xinés, coreà i japonès) 
la qual cosa demostra les àmplies oportunitat de millora per fer-se arribar a més jugadors 
d’aquestes regions. 

Idiomes de disponibilitat en el mercat de les produccions

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

OCUPACIÓ DE LA INDÚSTRIA

La indústria del desenvolupament de videojocs de la Comunitat Valenciana va donar treball 
de manera directa a 610 persones l’any 2018, un 24% més respecte l’any 2017. Açò 
representa ja el 9% de l’ocupació del sector en tot l’Estat Espanyol. També, en aquest cas 
el creixement ha superat les estimacions de l’informe del 2018. 
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Per altra banda, s’estimen 275 treballadors/es freelance, i 550 treballas creats de manera 
indirecta, la qual cosa suposa un conjunt de més de 1.400 professionals vinculats amb la 
indústria. 

1.435 professionals vinculats/des a la indústria

Font: Elaboració pròpia / enquesta DEV

Es tracta de treballadors que en un 67% dels casos tenen estudis superiors, i en un 23% 
tenen estudis mitjans. El 10% són professionals sense formació reglada. Aquestes dades 
són el reflex d’una ocupació de qualitat i, al comparar-les amb les dades de l’any anterior, 
mostren una tendència de millora per als titulats superiors,  en detriment dels professionals 
sense formació reglada. A més, el 59% dels treballadors té un contracte indefinit, la qual 
cosa posa en evidència una tendència decreixent respecte l’any anterior (51%). 

Nombre d’empleats/des (o membres) d’estudis per titulació

 Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

La joventut del teixit industrial de desenvolupament de videojocs valencià es reflexa en l’edat 
dels treballadors de la indústria: el 97% té menys de 45 anys i, d’aquestos, el 52% té menys 
de 30 anys. En consonància amb la resta de dades d’aquest informe, podem veure que la 
indústria ha iniciat un camí cap a la consolidació i, respecte a les dades de l’any passat, 
s’ha augmentat el percentatge de treballadors de més de 45 anys de l’1% al 3% i, al mateix 
temps, s’ha baixat un 3% el nombre d’empleats de menys de 30 anys. 
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Nombre de empleats/des (o membres) de l’estudi per edat

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Les professionals de gènere femení representen únicament el 15% de la plantilla 
de les empreses del sector, i la seua presència ha disminuït respecte l’any 2018, moment 
en que el percentatge era del 17%. Aquesta dada ens mostra la tendència nacional de 
disminució de la representació de les dones del 17% al 16%.  

A més, el 54,4% dels estudis de videojocs valencians declaren no tindre polítiques d’igualtat 
en les seues empreses. Per altra banda, els estudis que sí apliquen aquestes polítiques 
posen en relleu la dificultat per trobar candidates en els processos de selecció. Si es té 
en compte la diversitat de perfils professionals que treballen en una empresa de videojocs 
actualment, es fa necessari una reflexió sectorial sobre com equilibrar els gèneres entres 
treballadors i treballadores de la indústria. 

Nombre d’empleats/des (o membres) de l’estudi per perfil professional

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV 
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Els artistes són els perfils professionals més representats en els estudis valencians, seguits 
pels programadors, amb variacions molt menudes respecte l’any anterior. Augmenten els 
perfils professionals vinculats amb l’administració, la gestió de projectes i el marketing; 
perfils determinants en la comercialització dels jocs i el manteniment de l’estructura dels 
estudis. En microempreses com les que podem trobar en la indústria regional són habituals 
empleats amb diversos perfils que s’ocupen d’aquestes posicions que no es troben tan 
relacionades amb el desenvolupament, però a mesura que les empreses creixen – i, en part, 
per a permetre el seu creixement – es fa necessària l’entrada de professionals especialitzats 
i capacitats en la gestió i la venta. 

El 53% dels estudis fa referència a les dificultats sorgides per a trobar professionals amb la 
formació adequada quan ofereixen treball. 

PLATAFORMES I TENDÈNCIES

La major part de les empreses està creant jocs per a ordinadors personals, i també jocs 
per a dispositius mòbils, ja siga Android o iOs. El segment mobile té una gran previsió de 
creixement mundial per als pròxims anys i la indústria valenciana està responent a aquesta 
tendència amb un xicotet augment de les produccions per a aquestos dispositius respecte 
l’any anterior. 

La creació de jocs per a PlayStation 4 es mantenen estables, afavorits pels programes de 
suport al desenvolupament local per a aquesta plataforma, i milloren també les dades de 
Nintendo Switch. Els projectes per a dispositius de VR també han millorat respecte a l’any 
anterior, una dada lligada amb la tendència mundial, on la VR puja lleugerament. 

Plataformes utilitzades

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

El motor de desenvolupament més utilitzat per els estudis valencians és Unity, en un 82%, 
una dada que va amb consonància amb els resultats obtinguts en tot l’Estat.   
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Ferramentes de desenvolupament

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Els estudis de videojocs valencians estan desenvolupant per a les principals tendències 
mundials en el sector: realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta. Davant les dades 
de l’any anterior, quasi no hi ha produccions per a eSports i, en general, estan portant-se a 
terme menys projectes per a aquestes plataformes que l’any anterior. 

Aquesta tendència a la baixa es percep també en el plànol estatal, causat, tal vegada, a un 
estancament de les vendes de dispositius de VR i a les dificultats per a identificar un model 
de negoci en eSports que siga rendible, sobretot, per als xicotets estudis independents. 

Desenvolupaments realitzats segons les principals tendències

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

NECESSITATS DE FINANÇAMENT 

Quasi la totalitat de les empreses de desenvolupament de videojocs de la Comunitat 
Valenciana es financen amb mitjans propis; el 88% s’autofinança per mitjà de treballs 
a tercers, una dada que ha augmentat un 20% respecte a l’any anterior, com ja hem 
vist. Els publisher aporten un 21% del finançament dels estudis i la resta de les fonts 
de finançament – ajudes públiques, crowfunding o finançament privat – són inferiors al 
15% en tots els casos. El 72% dels estudis declara no haver rebut cap ajuda pública 
en 2018, la qual cosa explica que aquest font represente sols el 13% de les fonts de 
finançament actuals dels estudis. 

Fonts de finançament actual dels estudis

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV
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El 85% dels estudis manifesta tindre necessitats de finançament per a posar en funcionament 
projectes propis. El 23% necessita finançament per a l’operativa diària de l’empresa, davant 
del 48% de l’any anterior, la qual cosa representa una dada positiva, ja que la mancança de 
finançament extern no posaria en risc el teixit empresarial. 

Necessitats de finançament 

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

Els estudis necessiten finançament sobretot per a desenvolupar jocs per a ordinador 
personals i per a videoconsola, i, en menor mesura, per a plataformes mòbils. Respecte l’any 
anterior, baixa l’aposta per als mitjans immersius. 

Tipus de projectes per als quals es necessita finançament

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

A l’hora de buscar finançament, la primera opció que es plantegen els estudis és 
l’autofinançament, ja siga per mitjà de les vendes o dels projectes a tercers. El 50% prefereix 
el crowdfunding abans que les ajudes públiques relatives a la Comunitat Autònoma i a les de 
l’Estat. També marquen com objectiu el finançament a través d’altres empreses, bé per mitjà 
de publishers o per mitjà de capital risc o business angels. Es dibuixa així un paisatge de 
fonts de finançament més sòlides, que no depèn de manera exclusiva de l’èxit de les vendes 
dels jocs o el treball a tercers. 

Fonts de finançament buscades per els estudis

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV
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Tot i que el perfil de facturació i capital i les necessitats de finançament de les empreses 
valencianes de videojocs no les faça encara susceptibles d’entrar en rondes de finançament 
de venture capitals, si la tendència de creixement i la consolidació que s’observa s’allarga en 
el temps, no serà complicat que els fons comencen a invertir en els estudis. Més del 50% 
de les empreses busca un finançament inferior a 150.000€. Una dada que respon a un teixit 
industrial construït, en la seua major part, per estudis de desenvolupament independents 
amb pocs treballadors.

Necessitats de finançament

Font: elaboració pròpia/ enquesta DEV

PREVISIONS DE CREIXEMENT

Les estimacions de creixement són molt positives. La facturació es quadruplicarà l’any 
2019, a causa dels resultats d’aquest mateix any de l’empresa Codigames, que ja han sigut 
anunciats abans de la publicació d’aquest informe1. Successivament, s’estima un creixement 
estable fins aplegar als 130 milions d’euros de facturació en 2022, amb un creixement 
conjunt anual (CAGR 2018-2022) del 69%.

Estimació de creixement de la facturació del sector (milions d’euros)

Font: Elaboració pròpia / enquesta DEV

1 https://www.europapress.es/economia/noticia-codigames-firma-videojocs-impulsada-aceleradora-
juan-roig-multiplico-40-ebitda-20200217133535.html

 24



LLIBRE BLANC  
DEL DESENVOLUPAMENT  
DE VIDEOJOCS EN LA
COMUNITAT VALENCIANA 2019

De manera més gradual creixerà l’ocupació; s’estima una taxa de creixement anual (CAGR 
2018-2022) del 22% que permetria al sector superar els 1.300 professionals en 2022. 

Evolució prevista de l’ocupació en el sector (nombre de treballadors/es)

Font: Elaboració pròpia / enquesta DEV

REPTES I OPORTUNITATS DEL DESENVOLUPAMENT DE 
VIDEOJOCS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La Comunitat Valenciana l’any 2018 deixa d’ocupar el tercer lloc per a ocupar la quarta 
posició pel que fa a volum d’empreses, ocupació i facturació respecte a les dades estatals, 
és, aleshores, superada per Andalusia. Aquest avançament s’ha produït gràcies a l’impuls 
d’un grup d’empreses i de l’esforç de l’administració i les institucions públiques i privades 
per a posar en funcionament i donar suport als xicotets estudis i projectes incipients. És un 
resultat que també es pot aconseguir en la Comunitat Valenciana, que ja té una empresa 

amb la capacitat de liderar la facturació de la regió, acompanyada amb iniciatives públiques 
i privades en l’àmbit de la formació i de l’impuls per a l’emprenedoria que ja existeixen i que 
van pel camí correcte.

Per bones infraestructures de mobilitat intraurbana i interurbana, per climatologia i per qualitat 
de vida, la Comunitat Valenciana acompleix una sèrie de factors que la converteixen en una 
molt bona candidata per a ser un hub empresarial internacional en el sector del videojoc. 

És convenient seguir el camí iniciat de consolidació dels estudis de videojocs valencians 
que, com hem vist, progressivament guanyen en antiguitat i experiència i diversifiquen les 
seues fonts d’ingressos més enllà dels beneficis obtinguts per la venda dels seus jocs. 
Sense perdre de vista la importància que té que els estudis puguen desenvolupar les seues 
IPs per a que les seues veus i històries es puguen reflectir en la indústria internacional de 
videojocs, una millor i major relació amb altres indústries com la del turisme, la gastronomia 
o la del joc, tan potents en la Comunitat Valenciana, pot fer-los guanyar estabilitat. 

Els estudis valencians posen en relleu la proximitat i col·laboració entre el teixit de videojocs 
de la regió. Seria interessant que aquesta xarxa creixera de manera conjunta a les institucions, 
empreses i la administració i que s’internacionalitzara. Tot i que existeixen fires de videojocs 
en València, trobem que seria interessant unir esforços públics i privats per a celebrar una 
gran fira d’abast internacional que permeta al teixit valencià relacionar-se amb possibles 
inversors nacionals i estrangers i que done visibilitat als estudis de la regió al mateix temps 
que mostra a la Comunitat Valenciana com a candidata per acollir estudis de videojocs 
internacionals. 
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•  Escàs nombre de grans i mitjans estudis que puguen absorbir l’oferta disponible 
de professionals.

•  Davant la manca d’oportunitats, una gran quantitat de professionals es veuen 
abocats a l’emprenedoria sense disposar de les vocacions empresarials 
necessàries. 

•  Predominança de micropimes (estudis indie), amb mancança de capital necessari 
i carències en gestió empresarial per a finalitzar amb èxit els seues projectes i, 
posteriorment, posicionar els seues productes en els mercats internacionals. 

•  La infravaloració dels actius intangibles (PI) fa impossible trobar mitjans de 
finançament tradicionals. 

•  El 94% del capital es finança amb recursos propis, la qual cosa apunta a la 
escassa confiança d’inversors aliens.

•  Absència d’editors locals (publishers) que puguen patrocinar el llançament dels 
jocs en mercats internacionals. 

•  Els inversors generalistes no veuen atractiu el sector pel desconeixement i 
manca d’incentius. 

•  Polítiques públiques de suport discontínues, amb poca dotació i no adaptades 
a les necessitats del sector. 

•  Mercats saturats i insostenibles per als jocs independents.

• Baixa presència de la dona en la indústria.

• Fracàs de la majoria de les startups i empreses menudes (estudis indie). 

•  L’absència de capital inversor amb vocació de permanència posa en risc els 
estudis mitjans que estan abocats a finançar nous projectes amb recursos 
propis. 

•  Oferta d’ocupació insuficient per absorbir la següent generació d’egressats 
de graus i màsters, la qual cosa genera frustració i una possible caiguda de la 
demanda de formació. 

•  Deslocalització dels estudis més grans i amb més èxit en altres regions i països 
amb un ecosistema més complet i favorable. 

•  Pèrdua del talant dels nostres millors creatius i professionals, que son atrets per 
projectes ubicats fora de la Comunitat Valenciana. 

•  Frustració dels inversors, que es dirigiran a altres sectors o a altres regions o 
països.

AMENACES

DAFO – INDÚSTRIA DE DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DEBILITATS

 26



LLIBRE BLANC  
DEL DESENVOLUPAMENT  
DE VIDEOJOCS EN LA
COMUNITAT VALENCIANA 2019

FORTALESES OPORTUNITATS

•  Ecosistema en constant desenvolupament.

•  Indústria neta d’alt potencial, creadora de cultura, d’ocupació jove i qualificada 
i generadora de riquesa.

•  Indústria internacional, cosa que assegura un creixement dirigit a tots els 
mercats.

•  Caràcter transversal amb importants aplicacions en distints sectors (aeronàutic, 
militar, educació, salut, servicis, etc.).

•  L’actiu és la propietat intel·lectual, capaç de generar retorns en diferents formats 
i canals d’explotació i per llargs períodes de temps. 

•  Gran capacitat tècnica, artística i creativa dels professionals del sector.

•  Els sectors públics ja han identificat la indústria del videojoc com un sector que 
mereix tindre suport.  

•  Infraestructures industrials i tecnològiques, així com l’atractiu de les nostres 
ciutats i la seua qualitat de vida com incentiu per a la posada en marxa de 
projectes internacionals.

•  De la mateixa manera com ha ocorregut en el sector audiovisual, la creació d’un 
ecosistema industrial i fiscal adequat capta l’atenció de productors, creadors 
i inversors. La qual cosa permet enfortir projectes ja iniciats, l’entrada de 
coproduccions i la instal·lació de nous estudis. 

•  Enfortir la imatge de marca de la Comunitat Valenciana i generar un ecosistema 
fort i de referència a nivell global. 

•  Capacitació i reconversió de persones amb necessitats formatives, però que ja  
tinguen competències digitals.

•  Aprofitar les fortes sinèrgies amb les indústries culturals en espanyol (editorial, 
audiovisual, animació) per a generar i exportar projectes de caràcter transmedia 
i beneficiar-se, així, dels canals comercials i de distribució d’aquestes indústries 
i del seu lideratge en els mercats internacionals. 

•  Captació d’importants inversions de fons privats nacionals i internacionals amb 
ganes de trobar projectes amb potencial d’èxit i que estiguen recolzats amb el 
compromís de les AAPP.

•  Bressol d’empresaris i professionals orientats a indústries digitals, culturals i 
creatives.

•  Generació d’una xarxa potent d’agents externs (inversors, crowdfunding, 
mentors, centres de formació, centres de I+D, empreses de serveis, despatxos 
legals, consultoria, etc.).

•  Generar i exportar casos d’èxit d’aplicacions del videojoc com a ferramenta en 
àmbits d’interès públic, com l’educació i la salut.
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1. Mesures de suPort Fiscal i  a la coMPetitivitat eMPresarial

•  Creació d’un Programa públic de suport a la producció de prototips de videojocs, 
orientat a micropimes i autònoms.

•  Creació d’un Programa d’Impuls a la Consolidació d’estudis independents de 
desenvolupament de videojocs de creació recent.

•  Creació d’un programa conjunt amb les entitats bancàries que els permeta accedir 
a les empreses de videojocs que hagen rebut o rebran inversions d’una de les línies 
existents de finançament específica per a projectes de videojocs, amb la finalitat de 
poder completar aquesta inversió amb préstecs o línies de crèdit. 

•  Implementació d’un sistema d’incentius fiscals destinats a afavorir la inversió de 
persones físiques en startups de videojocs, mitjançant una deducció autonòmica 
en el IRPF per inversió en l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats 
noves o de creació recent. 

•  Impuls de programes específics de recerca i captació d’inversió estrangera en 
estudis de desenvolupament.

•  Suport a programes d’acceleració verticals que fomenten la consolidació del sector 
a nivell empresarial i redueixen el amateurisme. 

•  Integrar a les empreses de videojocs (serious games, gamificació) en les 
convocatòries de Compra Pública Innovadora.

2. Mesures de suPort a la creació d’ocuPació

•  Bonificacions de la quota autonòmica del IRPF per a contractacions (joves i 
especialistes).

•  Bonificacions en la contractació fixa de becaris que arriben de formació reglada 
en videojocs.

•  Creació de programes de beques contra fons públic-privats per al finançament de 
llocs de treball d’alumnes en pràctiques

3. Mesures de suPort a la ForMació

•  Crear un Pla de Formació Contínua per al sector del videojoc amb una política 
eficaç de beques i/o ajudes per a totes les fases de formació i basades en la 
excel·lència. 

•  Facilitar l’entrada de professorat internacional de reconegut prestigi com a 
formadors en graus i postgraus amb la finalitat de permetre als alumnes entendre 
l’aspecte global i internacional del mercat dels videojocs. 

•  Fomentar la internacionalització de les entitats de formació per a: integrar 
professorat internacional; captar alumnes estrangers; promoure acords amb 
entitats internacionals per a realitzar una part de la formació en l’estranger. 

4.  Mesures de suPort a la coMunicació i visibilitat de la indústria, els seus 
creadors i els seus continguts

•  Promoció de la indústria de creació de videojocs per mitjà de campanyes 
institucionals, posant en relleu el talent, la creativitat i la professionalitat.

•  Creació d’una marca que identifique als “Videojocs de la Comunitat Valenciana” en 
esdeveniments a nivell espanyol i internacional.

•  Inclusió d’ajudes específiques per a realitzar campanyes de marketing i comunicació 
dins dels suports econòmics a les companyies de desenvolupament i publishing.

RECOMANACIONS SECTORIALS AL GOVERN DE LA 
GENERALITAT I ALS AJUNTAMENTS
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•  Atraure a la Comunitat Valenciana grans estudis de desenvolupament internacionals, 
als principals publishers i inversors especialitzats internacionals, mitjançant 
incentius al establiment de filials locals.

•  Mesures de sensibilització per a marcar la importància del sector en l’àmbit dels 
continguts digitals i evitar prejudicis (productes per a totes les edats i per ambdós 
sexes, productes que fomenten la socialització, etc). 

•  Potenciar els esdeveniments existents amb la implementació d’aparadors de 
produccions de videojocs valencians capaços d’atraure als compradors i inversors 
internacionals. Posicionar a la Comunitat Valenciana en el calendari de les grans 
trobades internacionals del sector. 

•  Potenciar l’organització de fòrums de trobada per a millorar la relació de les 
empreses del sector amb inversors privats.

5. FoMent de sinèrgies aMb altres sectors

•  Suport a projectes d’investigació multidisciplinars en col·laboració entre universitats 
i empreses de videojocs. 

•  Continuar fomentant fòrums i espais de trobada entre la indústria del videojoc i 
altres indústries culturals i creatives (audiovisual, animació, editorial, etc.), orientats 
a la col·laboració i a la realització de produccions transmedia.

•  Promoure iniciatives per a l’aprofitament de la tecnologia de videojocs en educació i 
en indústries transversals, com són els  serious games, smart cities i les aplicacions 
per a la Indústria 4.0.

6. Mesures de FoMent de la Presència de la dona  en la indústria

•  Desenvolupar accions de conscienciació cap a la indústria del videojoc sobre la 
importància de comptar amb dones i homes en igualtat de condicions. Fomentar 
el desenvolupament en les empreses del sector de polítiques de RRHH i de RSC 
que tinguen en compte aquest aspecte. 

•  Impulsar, en l’àmbit formatiu, campanyes educatives en etapes preuniversitàries 
mostrant les opcions laborals que existeixen en un sector en creixement com el del 
videojoc, i destacar que és necessari augmentar la presència de dones. 

•  Fomentar la igualtat de presència de dones i homes en els debats i les ponències 
dels esdeveniments i jornades del sector.  

•  Coordinar accions amb altres iniciatives similars promogudes per altres disciplines 
STEM.
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ANNEX. PRINCIPALS ESTUDIS RESIDENTS  
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Alacant

• Amaceris Game Studios
• Baviux Apps & Games Studio
• Byte Realms
• Cliké
• Devilish Games / Spherical Pixel
• Dream Atelier Studio
• Fosfore Studios
• From the bench
• Lemon Team 
• Loftur Studio
• Lucera Project
• Luminy Studios
• Mighty Toast
• Nexus Games 
• Nuclear Tales
• The Hayseed Knight

Castelló 
• Arker Labs
• Bullwaresoft
• Catness Games
• Cuatroochenta
• Hexamob
• Hidden Trap
• Lollypop Robot

València
• 2KSomnis
• 3DE3 Interactive
• Ahrledia Games
• Akaoni
• Anima Project Studio
• Arewak Entertainment
• Arrovf Games
• Artificial Bytes Game Studio
• AweKteaM
• Binary Colossus
• Bionic Thumbs
• Blow And Try Again
• Bound Games
• BraveZebra
• Brok3nsite
• byte4games
• CatsUnderPressure
• Chibig
• Codigames
• Core Developers Spain
• Cut-out games studio
• Deconstructeam
• Desfici
• Digital sun games
• Dreamlight Games

• eBabylonGames
• Elite 3D
• Eskema Games
• Flynn’s Arcade
• FrameOver
• Game intour
• Games For Tutti
• Gone Mad Studios
• Hampa Studio
• Innoarea
• Intelectiva
• Inverge Studios
• Itbook
• Jugo
• Kibi Toys
• Kronbits
• Livito Games
• Loading Home
• Mighty Polygon
• Netwizzy
• New Buck
• Nicoteam Studios
• No spoon Lab 
• Nothumangames
• Onki Studios
• Orenji Games
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• Paloma Studios
• Pixel Powa Indie
• Play&Go
• PlayGram Games
• Playshore 
• Quantum Goose
• Quasar Dynamics
• RAWR Lab
• Rebel Robot Games
• Red Little House Studios 
• Relos Studio
• Sandfishgames
• Silly Walks Studio
• Sindie Games
• StarCruiser Studio
•  Super Awesome Hyper Dimensional 

Mega Team
• Super Squad
• Tama Games
• Texyon Games 
• WeUsePowerups
• Wild Sphere
• World Domination Project
• Yanim Studio
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SOBRE DEV
DEV, Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojocs y software de entretenimiento, representa els interessos de les empreses de  
desenvolupament de videojocs espanyoles i internacionals amb seu en Espanya, compromeses amb el desenvolupament d’aquest sector. L’associació té com a finalitat, advocar 
pel reconeixement  institucional de la indústria del videojoc com a sector estratègic, altament tecnològic, motor de nous models de negoci, generador d’ocupació i exponent 
internacionals de la nostra cultura. 
Els òrgans de govern i representació de l’Associació són, respectivament, l’Assemblea General i la Junta Directiva, actualment formada per:

Presidenta 
• Valeria Castro (Platonic Games)

Vicepresidents
• Xavier Carrillo (Digital Legends)
• Curro Rueda (Genera Games)

Tresorer 
• Fran Gálvez (Unusual Studios)

Vocals
• Enric Álvarez (Mercury Steam)
• Luis Olivan (Fictiorama)
• Fernando Prieto (Gato Salvaje Studio)
• Ferran Puntí (The Breach Studios)
• Gonzo Suárez
• David Ferriz (DevilishGames - Spherical Pixel)
• Juan Castillo (Mechanical Boss)
• Miguel Ángel Arean (Polygone Studios)
• Luis Díaz Peralta (AlPixel Games)
• Antonio Iglesias (Kraken Empire)

Secretari General
• Antonio Fernández

Secretario Tècnic
• Emanuele Carisio
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FITES PRINCIPALS

L’acció directa de DEV ha propiciat, com a més destacables, les següents fites:

2009 –  La Comissió de Cultura del Congrés va reconèixer el videojoc com a indústria 
cultural. Aquest reconeixement ha permès que la indústria del videojoc haja 
pogut beneficiar-se del Pla de Foment de les Indústries Culturals i Creatives 
impulsat pel Ministeri de Cultura.

2010 –  Els videojocs són considerats com a sector estratègic en el Pla Avança i molt 
especialment en el Avança 2.

2010 –  ICEX implementa el Pla sectorial de videojocs per a la internacionalització dels 
estudis de desenvolupament espanyols.

2012 –  DEV firma un conveni amb Audiovisual SGR, que presenta les millors 
condicions per avals.

2013 –  DEV impulsa el punt 9 de l’Eix I del Pla d’impuls de l’economia digital i els 
continguts digitals, específic per al desenvolupament de videojocs, dotat amb 
35 milions d’euros en crèdits i amb 3,5 milions d’euros en subvencions.

2014 –  DEV publica el “Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos”, la primera 
radiografia de la indústria espanyola de desenvolupament de videojocs.

2014 –  Gràcies a l’impuls de DEV, la SETSI publica la I convocatòria d’ajudes per al 
sector del videojoc. Es concedeixen ajudes a projectes per un import total de 
21M. 

2014 –  En la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, 
s’introdueixen les deduccions per activitats d’innovació tecnològica per a 
prototips i projectes pilot de videojocs. 

2015 –  ENISA crea la nova línia “Agenda Digital”, amb un pressupost de més de 15M 
d’euros dirigit a préstecs participatius en projectes de videojocs i continguts 
digitals. 

2016 –  La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats aprova per unanimitat dues 
propostes de llei en les quals es demana al govern suport per a la indústria 
espanyola del desenvolupament de videojocs, a banda d’incentius fiscals. 

2017 –  La Conselleria d’Economia, Ocupació i Hisenda de la Comunitat de Madrid 
inicia un grup de treball per a l’estudi i la implementació d’un pla específic de 
desenvolupament de la creació i producció de videojocs en la regió. 

2017 –  El Parlament de Catalunya aprova una resolució sobre la constitució i la 
convocatòria d’una mesa de treball multidisciplinar sobre la indústria dels 
videojocs.

2017 –  La Conferència Sectorial de Cultura posa en marxa la primera Mesa del 
Videojoc de l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i els 
principals agents del sector. 

2018 –  DEV, publica “Las 3D de la Financiación de Videojuegos: Detectar, Destinar, 
Devolver”, un informe que pretén donar a conèixer l’oferta de capital i la 
demanda de projectes invertibles. 

2018 –  Red.es posa en funcionament la primera convocatòria del nou Programa 
d’impuls al sector del videojoc, dotada amb 5 milions d’euros.

2018 –  El Parlament de Catalunya aprova una Resolució sobre la constitució i la 
convocatòria d’una mesa de treball de la indústria del videojoc.

2018 –  DEV presenta el “Llibre blanc de videojocs en la Comunitat Valenciana”.  
2018 –  DEV, amb el suport del Ministeri de Cultura i Esport i de “ICEX Espanya 

Exportación e Inversiones” llança www.GameSpain.es, primer directori 
interactiu on-line de la indústria espanyola de desenvolupament de videojocs. 

2018 –  DEV posa en funcionament el primer cens del sector de l’Àudio per a Videojocs 
i Experiències Interactives en Espanya. 

2018 –  DEV i el Ministeri de Cultura i Esport organitzen la I “Game Jam Cultura Abierta”. 
2019 –  DEV i la conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat de Madrid organitzen 

la I “Game Jam Madrid Crea”. 
2019 –  La Conselleria de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid posen en 

funcionament un programa d’ajuda a empreses i persones físiques per a la 
creació i desenvolupament de projectes de videojocs. 

2020 –  DEV publica l’informe “Games@360: guia para la aplicación de tecnologías, 
metodologías y mecánicas del videojuego a otras industrias”.

2020 –  DEV treballa per a que l’incentiu fiscal a la producció audiovisual s’estenga al 
videojoc.
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SOCIS DE DEV
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SOCIS ADHERITS
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SOCIS CORPORATIUS

SOCIS COL·LABORADORS I TECNOLÒGICS

codice software
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AGRAÏMENTS
Des de DEV agraïm la seua participació a totes les persones i organitzacions que han 
fet possible aquest informe. En primer lloc, agraïm el temps i l’interès dedicat per les 
empreses i estudis que han emplenat l’enquesta en la qual es basa l’anàlisi econòmica 
i de magnitud del sector. 

DEV desitja agrair a Henar León la seua participació en la redacció d’aquest informe.

Maquetación: Medipress 2000.
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Promogut per

DEV - Desarrollo Español de Videojuegos 

Velázquez, 94, 1ª planta - 28006 Madrid 

www.dev.org.es

Reservats tots els drets. Es permet la seua difusió per qualsevol mitjà sempre que es mantinga el 

reconeixement de DEV com editors de l’obra i dels seus autors, no es faja un ús comercial del contingut, 

inclosos els gràfics, i no es realitze cap modificació de les mateixes.
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