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Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura

1. Introducció
Aquest capítol analitza el mercat televisiu català durant el bienni 
2017–2018. El primer bloc aborda el panorama televisiu general 
posant l’accent en sis grans factors: l’evolució de l’oferta de canals 
de TDT, el marc regulador, el finançament, les estratègies endegades 
en l’entorn internet, l’estat de la televisió local i, finalment, les 
tendències en l’entorn internacional. El segon bloc es fixa en les  
audiències de la televisió, tot distingint entre la televisió en obert, 
la televisió a través d’internet i la televisió de pagament. Per acabar, 
es fa una breu descripció de la presència dels diferents gèneres a les 
televisions d’àmbit nacional, s’analitza l’origen de les produccions 
emeses i s’aporten unes conclusions.

2. Panorama televisiu general
2.1. Evolució de l’oferta de canals  de TDT

Durant el bienni 2017–2018 no hi ha hagut variacions significatives en 
l’oferta de canals de televisió de TDT d’abast nacional i espanyol (vegeu 
la taula 1), després d’uns anys d’aparició i desaparició de diversos canals.1 
Així, el més rellevant ha estat, en primer lloc, l’assumpció del canal 
TV3 HD per part del múltiplex de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA). Fins al maig de 2018 aquest canal havia ocupat un 
espai llogat al múltiplex d’Emissions Digitals de Catalunya (EDC), però 
les millores tecnològiques, que permeten una major compressió del 
senyal, van obrir la possibilitat d’incloure TV3 HD en el mateix múltiplex 
que ja ocupaven la resta de canals de la CCMA, amb el consegüent estalvi 
econòmic que això implicava. L’altra gran novetat és l’aparició de dos 
nous canals en alta definició en els múltiplexs de la Corporació de Ràdio 
i Televisió Espanyola (CRTVE): Clan HD, a partir d’octubre de 2017, i 
La 2 HD, a partir de novembre de 2017. En l’àmbit dels Països Catalans, 
és important destacar també l’inici de les emissions del canal de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació À Punt el juny de 
2018, després del dramàtic tancament de Canal 9 el novembre de 2013. 
Tot i això, davant la no concessió d’un nou múltiplex a les comunitats 
autònomes, sembla que, de moment, no hi ha voluntat d’instaurar la 
reciprocitat d’emissions amb TV3.2

Per altra banda, cal afegir que el juny de 2017 el Grupo Godó va 
recomprar les accions que Mediaset posseïa d’Emissions Digitals de 
Catalunya, de manera que s’ha convertit, de nou, en l’únic accionista  
de l’empresa. Això ha anat en paral·lel a la reducció del pes dels 
programes informatius i en directe a la graella de 8tv. No hi ha hagut 
altres canvis significatius en l’accionariat de les empreses amb llicència 
per operar canals de TDT al conjunt d’Espanya al llarg del bienni.1. Vegeu el capítol “La televisió” 

de l’Informe de la comunicació a 
Catalunya 2015–2016.

2. Vegeu l’article de  
Condeminas i Tejel, Daniel 

(2018): “Tres escenaris que 
determinaran la TV dels propers 
anys”. Comunicació 21 [En línia]. 

21 de juny.  bit.ly/2y115im
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Taula 1. Oferta de canals de TDT d’abast nacional i estatal (gener de 
2017 a desembre de 2018)

Llicenciatari Oferta de canals Llicenciatari Oferta de canals

Corporació Catalana de  
Mitjans Audiovisuals
(públic, abast nacional)

TV3
Super3/33
3/24
Esport3
IB3 Global 
TV3 HD (inicia emissions 
l’abril de 2018)

Atresmedia (privat, abast 
estatal)
Principal accionista: Grupo 
Pasa Cartera / Planeta  
DeAgostini 

Antena 3
La Sexta
Neox
Nova
Antena 3 HD
La Sexta HD
Mega 
Atreseries HD 

Emissions Digitals de  
Catalunya (privat, abast 
nacional)
Principal accionista:  
Catalunya Comunicació / 
Grupo Godó

8tv
RAC105
Barça TV (arrendat)
TV3 HD (arrendat, cessa 
emissions el maig de 2018)

Mediaset España
Comunicación SA (privat, 
abast estatal)
Principal accionista:
Mediaset SPA

Telecinco
Cuatro
FDF
Boing
Energy
Divinity
Telecinco HD
Cuatro HD
Be Mad HD 

CRTVE (públic, abast estatal) La 1
La 2
24 Horas
Clan
Teledeporte
La 1 HD
Teledeporte HD
Clan HD (inicia emissions 
l’octubre de 2017)
La 2 HD (inicia emissions el 
novembre de 2017)

VEO Televisión (privat, abast 
estatal)
Principal accionista:
Unidad Editorial

Discovery Max
Gol Televisión

Net TV (privat, abast estatal)
Principal accionista:  
Corporación de Nuevos  
Medios Digitales / Vocento

Disney Channel
Paramount Network

Real Madrid Club de Fútbol 
(associació privada, abast 
estatal)

Real Madrid TV HD 

Radio Blanca (privat, abast 
estatal)
Principal accionista: 
Blas Herrero Fernández

DKiss Central Broadcaster Media 
(privat, abast estatal)
Principal accionista:
Secuoya / Cardomana 
Servicios y Gestiones

Ten 

13TV (privat, abast estatal)
Principal accionista:  
Conferència Episcopal  
Espanyola

Trece

 

Font: elaboració pròpia. Les dades accionarials han estat extretes de la base de dades SABI 
(Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics) i corresponen a l’any 2017.

2.2. Marc regulador i polítiques de comunicació

Al llarg del bienni 2017–2018 hi va haver diverses qüestions relacionades 
amb els ens reguladors del sector audiovisual i amb decisions tècniques i 
polítiques que van afectar el mercat de la televisió a Espanya i Catalunya.

Un primer element, que ja generava distorsions des d’anys enrere, té a veure 
amb el canvi de criteri d’Hisenda en la interpretació de la Llei de l’IVA, 
que l’ha portat a reclamar a les televisions públiques d’àmbit autonòmic 
l’IVA corresponent a la subvenció rebuda. En el cas de la CCMA, resta 
pendent la resolució als tribunals sobre el retorn de l’IVA corresponent 
al període 2015–2017, que Hisenda reclama retrospectivament. Respecte 
del període 2012–2014 el Tribunal Econòmic Administratiu Central 
ja va donar la raó a la CCMA.3 En tot cas, aquests pagaments ja s’estan 

3. Vegeu l’article d’Europa Press (2018): 
“Hacienda da la razón a la CCMA por el 
IVA entre los años 2012 y 2014”.  
Europa Press [En línia].  
12 d’abril.  
bit.ly/30LVdpF
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Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura

efectuant des de 2018, després d’una modificació de la Llei de l’IVA, cosa 
que va obligar el Govern de la Generalitat a fer una aportació extra de  
20,4 milions d’euros aquell any a la CCMA. Òbviament, aquesta 
modificació legislativa suposa un factor que genera distorsions en els 
comptes de la CCMA, i per això la seva presidenta reclama una nova 
aportació pública extraordinària a la Corporació.4

Per altra banda, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC) va publicar el maig de 2018 un informe amb propostes 
per afrontar amb garanties l’alliberament del segon dividend digital, 
previst per al 2020,5 tenint en compte que implicarà la pèrdua d’un  
30% d’espectre radioelèctric en favor de les operadores de 
telecomunicacions per al desenvolupament de serveis de banda 
ampla mòbil 5G.6 Més enllà de la ressintonització de canals de 
TDT que això comportarà, la CNMC recomana bàsicament aplicar 
dues mesures que evitin la desaparició de canals de televisió: la fi 
de les emissions en SD dels canals que emeten simultàniament en 
format HD i la implantació de noves tecnologies de compressió i 
de transmissió del senyal que permetin mantenir l’oferta amb 
menys ample de banda, fet que implicaria renovacions en el parc 
de televisors. La decisió, però, l’haurà de prendre el Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme.

A finals de 2018 la UE també va aprovar la revisió de la Directiva de 
serveis de comunicació audiovisual per tal d’adaptar-la a la nova realitat 
del sector (la Directiva data de 2010), i des de llavors els estats membres 
tenen 21 mesos per fer els canvis legislatius necessaris per donar-hi 
compliment (DOUE, 18–11–2018). Els canvis més rellevants tenen a 
veure amb la flexibilització de les obligacions d’emissió de publicitat a la 
televisió lineal, que en total no podrà superar el 20% del temps d’emissió 
però sense màxims per hora natural, i amb la inclusió de les plataformes 
de vídeo a la carta, d’intercanvi de vídeos i de retransmissions en streaming 
en la normativa. Així, aquestes plataformes tindran l’obligació de reservar 
un 30% del catàleg a produccions europees, a les quals hauran de donar 
preeminència, i se les obliga a prendre mesures per a la protecció de 
menors.7 A més, els estats membres els podran exigir el pagament d’una 
taxa corresponent al 5% dels ingressos obtinguts per al foment de la 
producció audiovisual local. A això s’hi suma l’aprovació, a partir de 
2019, de la nova directiva sobre drets d’autor, que responsabilitza les 
empreses d’internet de la preservació dels drets d’autor dels continguts 
penjats pels usuaris, i que obre la porta a l’aplicació de sistemes de 
filtratge automàtic de continguts. 

Precisament, tant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) com 
la CNMC van elaborar sengles informes d’avaluació del compliment de 
l’obligació de finançament anticipat de producció europea per part dels 
operadors de televisió l’any 2017. En aquest sentit, els ens reguladors 
certifiquen que tant la CCMA com la gran majoria d’operadors estatals 
(exceptuant, tan sols, Flooxer, The History Channel, Filmin i Cineclick) 
hi van donar compliment. Pel que fa a les obligacions en matèria de 
difusió d’obres audiovisuals europees, el CAC va certificar que l’any 
2017 tant Emissions Digitals de Catalunya com la CCMA també hi van 
donar compliment.

4. Vegeu l’article de  
Comunicació 21 (2019): “La 

CCMA espera una nova 
aportació extraordinària del 
govern”. Comunicació 21 [En 

línia]. 18 de febrer.  
bit.ly/30LgHmA

5. Es pot consultar a través de la 
CNMC [En línia].  

bit.ly/2GuaG5W

6. Per a més detalls sobre el 
desplegament del 5G a  

Catalunya, vegeu el capítol 
“L’entorn tecnològic” d’aquest 

mateix Informe.

7. Vegeu la nota de premsa del 
CAC (2018): “El CAC demana al 

Parlament una reforma urgent 
de la Llei de comunicació del 
2005 per adaptar-la a la nova 

Directiva de serveis de  
comunicació audiovisuals”. CAC 

[En línia]. 30 de novembre.  
bit.ly/2OjPPsK; i també l’article 

de Comunicació 21 (2018): 
“L’Eurocambra aprova la 

modificació de la normativa 
audiovisual”. Comunicació 21 [En 

línia]. 2 d’octubre. 
bit.ly/2y13zxc

8. Vegeu la nota de premsa 
de la CCMA (2018): “Núria 

Llorach reclama al Parlament 
l’aprovació d’un nou mandat 

marc del sistema públic 
audiovisual”. CCMA [En línia]. 

19 d’octubre. bit.ly/2XXCSsP

9. Vegeu l’article de Serra, 
Xavier (2017): “El sector 

audiovisual demana ‘una nova 
taxa’ i mantenir les ajudes 
previstes”. Ara [En línia].

28 de juliol.  
bit.ly/2JX12K6
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Comunicació 21 (2019): “La 

CCMA espera una nova 
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govern”. Comunicació 21 [En 

línia]. 18 de febrer.  
bit.ly/30LgHmA

5. Es pot consultar a través de la 
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mateix Informe.
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de la Llei de comunicació del 
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Directiva de serveis de  
comunicació audiovisuals”. CAC 

[En línia]. 30 de novembre.  
bit.ly/2OjPPsK; i també l’article 

de Comunicació 21 (2018): 
“L’Eurocambra aprova la 

modificació de la normativa 
audiovisual”. Comunicació 21 [En 
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bit.ly/2y13zxc

8. Vegeu la nota de premsa 
de la CCMA (2018): “Núria 
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l’aprovació d’un nou mandat 

marc del sistema públic 
audiovisual”. CCMA [En línia]. 

19 d’octubre. bit.ly/2XXCSsP

9. Vegeu l’article de Serra, 
Xavier (2017): “El sector 

audiovisual demana ‘una nova 
taxa’ i mantenir les ajudes 
previstes”. Ara [En línia].
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Per altra banda, específicament en relació amb la CCMA i la CRTVE, 
cal fer notar, tal com ja es feia en els informes d’anys anteriors, que cap 
de les dues corporacions disposa d’un contracte programa vigent, cosa 
que dificulta l’avaluació i monitorització del compliment de les seves 
missions específiques de servei públic per part del CAC i la CNMC, 
respectivament. En el cas de Catalunya, a més, aquest fet es veu agreujat 
per la inexistència d’un mandat marc del sistema públic audiovisual, 
després que el darrer quedés sense vigència l’any 2018.8

Finalment, cal dir que l’any 2017 el Tribunal Constitucional va declarar 
inconstitucional la llei catalana que preveia un impost sobre la provisió 
de continguts a les operadores de telecomunicacions amb l’objectiu de 
fomentar la producció cinematogràfica i audiovisual. Aquest impost 
havia de suplir part dels esforços que la CCMA, a causa de la disminució 
del pressupost, ha deixat de fer en inversió en producció audiovisual, i 
havia estat molt celebrat pel sector.9

2.3. El finançament de la televisió

En termes econòmics, els anys 2017 i 2018 van suposar per a la televisió 
un període de consolidació de la situació ja instaurada en el bienni 
anterior. En aquest sentit, la inversió publicitària, que és la principal 
font de finançament de la televisió, es va estabilitzar per sobre dels 
1.800 milions d’euros anuals al conjunt d’Espanya, tot i que cal dir 
que aquesta estabilitat és fruit d’un decreixement a la televisió en 
obert (lleuger a la privada i més notable a la pública) que es va veure 
compensat per un augment de la inversió publicitària a la televisió de 
pagament, especialment l’any 2017, quan es va gairebé duplicar (vegeu 
la taula 2). No obstant això, les xifres totals d’inversió publicitària a la 
televisió segueixen quedant lluny de les d’una dècada enrere, sobretot 
a causa de la continuada pèrdua d’ingressos publicitaris per part de 
la televisió pública. A això cal afegir-hi l’elevada concentració de la 
inversió publicitària en els dos grans operadors privats d’abast espanyol  
—Atresmedia i Mediaset—, que l’any 2017 continuaven acaparant el 
89% de la inversió total a la televisió en obert, el mateix percentatge que 
els dos anys anteriors (CNMC, 2018a).

Taula 2. Evolució dels ingressos publicitaris de la televisió a Espanya, en 
milions d’euros (2008–2017)

Titularitat 2009 2010A 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Televisió pública 638 248 193 127 118 125 131 120 110 102

Televisió privada 
en obert

1.528 1.912 1.712 1.411 1.344 1.472 1.556 1.671 1.667 1.639

Televisió privada 
de pagament

n. d.B n. d. n. d. n. d. 42 38 37 43 84 96

Ingressos totals n. d. n. d. n. d. n. d. 1.504 1.635 1.724 1.834 1.861 1.837
 
A El 2010 s’elimina la publicitat a TVE, tal com s’estableix a la Llei 8/2009, de 
finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.

B  n.d.: dades no disponibles. 

Font: CNMC.
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Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura

La disminució de la inversió publicitària, tot i això, no ha suposat 
una reducció proporcional dels minuts de publicitat que han emès 
les cadenes, fet que indica que el preu mitjà de la publicitat televisiva 
s’ha vist reduït. Així, la majoria de cadenes generalistes espanyoles van 
augmentar l’ocupació publicitària a les seves graelles en el període 2015–
2017 (gràfic 1). Entre les cadenes d’abast nacional, TV3 es va mantenir 
a l’entorn dels 40.000 minuts anuals d’emissió de publicitat, xifra que 
queda lluny de les que presenten les cadenes d’abast estatal.

Gràfic 1. Minuts de publicitat emesa a les cadenes generalistes d’abast 
espanyol i a les cadenes d’abast català (2015‒2017)

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’anuari de la SGAE (2018).

Un cop d’ull al pes de les diferents fonts d’ingressos del conjunt de serveis 
audiovisuals a Espanya (taula 3) permet constatar de nou la importància 
creixent de les quotes de la televisió de pagament, que, amb un augment 
de l’11% l’any 2017, es consoliden com la segona font més important 
de finançament dels serveis audiovisuals després de la publicitat. Les 
subvencions, per altra banda, també han seguit creixent, mentre que 
els pagaments per a serveis de pay per view (PPV) o pagament per visió 
(PPV) i video on demand (VoD) o vídeo a la carta, en canvi, van disminuir 
en 5 milions d’euros l’any 2018, després de diversos anys de creixement.

Per altra banda, la inversió publicitària a les televisions de Catalunya va 
veure’s reduïda en un 7,5% durant el bienni: fou de 59,8 milions d’euros 
l’any 2017 i de 55,3 milions d’euros l’any 2018, segons dades de Media 
Hotline i Arce Media (2019). La reducció més dràstica, però, s’havia produït 
el 2017, ja que l’any anterior la inversió publicitària havia estat de 70,8 
milions d’euros. La reducció des de l’any 2010, quan la inversió publicitària 
a la televisió a Catalunya era de 135 milions d’euros, ha estat del 59%. A 
més, cal dir que, per primera vegada, l’any 2018 la inversió publicitària en 
mitjans digitals de Catalunya va superar la inversió en televisió.
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Taula 3. Ingressos dels serveis audiovisuals a Espanya, en milions d’euros 
(2017–2018)

Serveis audiovisuals 2017 2018

Ingressos publicitaris 2.225 2.220

Quotes de la televisió de pagament 1.969 1.990

PPV i VoD 38 33

Subvencions 1.819 1.848

Altres 117 97

TOTAL 6.168 6.188
 
Nota: PPV o pagament per visió es refereix a la compra de programes concrets 
emesos per televisió lineal; VoD o vídeo a la carta fa referència als serveis 
d’accés a continguts disponibles quan l’usuari ho requereix, de forma no lineal. 

Font: CNMC.

En relació amb els resultats econòmics dels diferents operadors (taula 4), 
destaquen els resultats d’explotació dels dos grans operadors espanyols, 
ambdós per sobre dels 100 milions d’euros tant el 2017 com el 2018. 
En aquest sentit, els resultats d’explotació de Mediaset van créixer un 
22% l’any 2017 i un 13% l’any 2018. En el cas d’Atresmedia, els resultats 
van ser més modestos: va créixer un 4,6% el 2017 i l’any següent els 
resultats d’explotació es van veure reduïts en un 14%. Tant Mediaset 
com Atresmedia, a més, van obtenir uns ingressos propers als 800 milions 
d’euros anuals durant el bienni.

Aquestes xifres queden lluny dels resultats d’explotació de la CRTVE 
que, tot i això, va experimentar un gran creixement el 2017, fins a 
situar-se per sobre dels 26 milions d’euros. D’aquesta manera, l’ens 
públic espanyol s’allunya de les xifres deficitàries d’anys anteriors. 
Aquesta millora en els resultats econòmics de la CRTVE s’explica, 
també, per l’increment dels ingressos que es produeix l’any 2016 i que 
es manté el 2017, d’uns 100 milions d’euros en total. Així, els ingressos 
provinents de la subvenció del govern van créixer un 15,8%, fins als 
344 milions d’euros el 2016 i 345 milions el 2017; els ingressos de la 
taxa sobre la reserva del domini públic radioelèctric van créixer també 
un 15,2%, fins als 380 milions d’euros tant el 2016 com el 2017; i els 
ingressos provinents dels operadors de telecomunicacions van créixer 
un 17,8%, fins als 123 milions d’euros el 2016 i els 127 milions el 2017. 
Les aportacions dels operadors de televisió privada en obert, en canvi, 
es van mantenir a l’entorn dels 50 milions d’euros, i els ingressos 
provinents de la televisió de pagament van disminuir un 47%, passant 
dels 30 milions d’euros del 2015 als 16 milions d’euros tant el 2016 com 
el 2017. Aquesta dràstica reducció s’explica, però, perquè l’any 2015 
s’havia produït una regularització de pagaments d’exercicis anteriors 
(CNMC, 2018b).

Pel que fa als dos grans operadors nacionals, per als quals no hi ha dades de 
2018 a data de tancament d’aquest capítol, Emissions Digitals de Catalunya 
va seguir amb uns resultats deficitaris, mentre que la CCMA va consolidar 
els resultats positius de 2016 i es va mantenir amb uns resultats d’explotació 
per sobre del milió d’euros, després d’anys de balanços deficitaris. Cal 
afegir, a més, que aquests bons resultats s’assoleixen, a diferència d’allò 
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el 2017. Aquesta dràstica reducció s’explica, però, perquè l’any 2015 
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2018 a data de tancament d’aquest capítol, Emissions Digitals de Catalunya 
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afegir, a més, que aquests bons resultats s’assoleixen, a diferència d’allò 
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que succeïa amb la CRTVE, en un context de congelació de les aportacions 
públiques a la CCMA (que es mantenen en els 242 milions d’euros tant 
el 2016 com el 2017) i de reducció dels ingressos publicitaris. En aquest 
sentit, segons dades de la CNMC, els ingressos publicitaris a la CCMA van 
passar de 57 milions d’euros el 2016 a 49 milions d’euros el 2017, fet que 
suposa una reducció del 14% (xifres, en tot cas, que queden lluny dels 77 
milions d’euros d’ingressos publicitaris de l’any 2011).

2.4. L’estratègia de les cadenes de televisió a internet

Les cadenes de televisió en obert a Espanya i Catalunya s’esforcen per 
fer-se un lloc en un context de creixent implantació d’ofertes de serveis 
audiovisuals globals de Video On Demand (VoD). Així, a l’arribada de 
Netflix i beIN Sports l’any 2015 i de HBO España i Amazon Prime Video 
el 2016, s’hi sumen Sky el 2017, la plataforma especialitzada en esports 
Opensport el 2018 o, a partir del 2019, DAZN o Acorn TV, especialitzada 
en sèries britàniques. A més, es preveu l’arribada de nous actors molt 
rellevants com Apple TV o Disney a partir de finals de 2019.

Davant d’aquesta eclosió, cal dir que ja fa anys que els operadors 
espanyols i catalans ofereixen els seus programes en serveis a la carta 
propis gratuïts i finançats amb publicitat, i que han fet alguns esforços 
per incorporar-hi contingut exclusiu, dirigit especialment al públic més 
jove (vegeu el cas de Flooxer, d’Atresmedia, ja des de 2015, o de Playz, la 
plataforma de la CRTVE estrenada l’octubre de 2017). En aquest sentit, 
cal destacar el caràcter pioner de la CCMA, que fou un dels primers 
operadors públics de televisió a crear el seu propi servei de televisió a la 
carta l’any 2004, un any abans de l’aparició de YouTube i tres anys abans 
de la creació del BBC iPlayer (Gómez–Domínguez, 2018).

En tot cas, aquests portals i aplicacions propis de les cadenes de televisió 
en obert s’han combinat amb estratègies diverses i canviants en relació 
amb serveis externs. Així, YouTube representa per a les cadenes una 
font de captació de nous públics que no tendeixen a accedir als portals 
i aplicacions corporatius (en són exemples l’exitosa estratègia de la 
CRTVE amb el canal d’Operación Triunfo, o de Mediaset amb el canal 
Gran Hermano Vip), però alhora suposa també una pèrdua d’identitat 

Taula 4. Resultats d’explotació de la CCMA, EDC, CRTVE, Mediaset i Atresmedia, en euros (2007–2018)

Operador 2007 2010 2015 2016 2017 2018

CCMAA −220.311.361 −7.619.066 −7.582.008 1.733.086 1.016.822 n. d.B

EDC −98.780 −856.890 −6.466.506 −6.438.544 −6.021.728 n. d.

CRTVE 12.913.000 −48.036.000 −35.110.586 1.708.271 26.093.091 n. d.

Mediaset 397.238.000 146.349.000 109.234.000 85.807.000 104.653.000 118.480.000

Atresmedia 297.531.000 123.057.000 90.077.000 113.767.000 118.985.000 102.037.000
 

A L’any 2007, en coincidència amb l’inici del segon contracte programa, la Generalitat de Catalunya va assumir el deute acumulat 
de la CCMA.

B n. d.: dades no disponibles.

Font: elaboració pròpia amb dades dels comptes anuals de la CCMA i CRTVE, les auditories de la CNMV per a Mediaset i Atresme-

dia, i la base de dades SABI per a EDC.
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corporativa i una minoració dels ingressos publicitaris obtinguts a través 
de la plataforma. En relació amb aquest conflicte, per exemple, Mediaset 
es va oposar fins a l’any 2015 a tenir presència a la plataforma de vídeo 
de Google.

Al mateix temps, les cadenes comencen a establir nous acords amb 
aquestes plataformes de continguts en streaming, especialment  
amb Netflix, ja sigui per a la coproducció, per a la distribució o inclús 
per a la producció de continguts (Atresmedia, per exemple, ha produït 
la tercera temporada de La casa de papel per a Netflix o El embarcadero 
per a Movistar). Així, pràcticament totes les grans cadenes de televisió 
han venut sèries a Netflix, incloent-hi sèries de la CCMA com Merlí. Això 
implica la possibilitat d’una difusió internacional àmplia però, de nou, 
limita la rendibilització d’aquestes produccions en els portals propis.

En aquest sentit, resulta interessant destacar iniciatives que pretenen 
recuperar el control del visionament dels continguts propis en 
l’entorn internet, com per exemple LovesTV, una plataforma creada 
conjuntament per la CRTVE, Mediaset i Atresmedia el 2018 a partir de 
la tecnologia HBBTV, i que permet que en televisors connectats es pugui 
complementar el visionament lineal de televisió amb les possibilitats 
que ofereix internet (interacció, recomanacions, recuperació de 
programes emesos durant la darrera setmana). Caldrà veure, però, si 
els impulsors hi aposten amb força i si s’hi sumen altres operadors de 
TDT. També en l’àmbit dels Països Catalans cal destacar la iniciativa 
Bon Dia TV, una plataforma digital conjunta entre la CCMA i l’Ens 
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears nascuda el novembre de 
2018 i que ofereix una programació en streaming de programes de TV3 
i IB3.

Finalment, els operadors de televisió de pagament s’esforcen també per 
assolir acords amb aquests nous actors globals per oferir els seus serveis 
en les plataformes pròpies. L’acord de 2018 entre Netflix i Movistar va 
ser el més rellevant del bienni, però es pot mencionar també l’acord 
entre Starzplay i Orange TV o entre Foxnow i Vodafone TV.

2.5. La televisió local

En l’àmbit de la TDT local, el mapa de l’oferta de canals sí que ha variat 
significativament respecte del bienni anterior (vegeu la taula 5). La 
novetat més important té a veure amb el creixement de la cobertura d’El 
Punt Avui TV, després que el gener de 2018 el CAC autoritzés Hermes 
Comunicacions a arrendar cinc noves llicències: a la demarcació de 
Manresa (on la llicència és propietat de Ràdio i Televisió de Manresa), 
a la demarcació d’Igualada (on la llicència és propietat de Masquefa 
Televisió), a la demarcació de Tortosa (on la llicència és propietat d’Ebre 
TV), a la demarcació de Vilanova i la Geltrú (on la llicència és propietat 
de Publicacions Penedès) i a la demarcació de Mataró (on la llicència 
és propietat de Vallès Serveis de TV). Això ha implicat, al mateix temps, 
que desaparegués el canal Ebre TV a la demarcació de Tortosa, el canal 
Mar TV a la demarcació de Mataró i TV El Vendrell a la demarcació de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta al Butlletí d’informació sobre l’audiovisual 
a Catalunya (CAC, 2019). Per altra banda, el canal Mola TV també ha 
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deixat d’emetre a les demarcacions de Tarragona i Vilanova i la Geltrú, 
després que el juliol de 2018 les llicències que arrendava es traspassessin 
a la societat vinculada a ETV-Canal Costa Catalana. Aquest nou canal 
inicià emissions el febrer de 2019. 

En total, doncs, a Catalunya hi ha 50 canals locals en emissió a la TDT, 
11 dels quals són de titularitat pública i 39, de titularitat privada (més 
Televisió Comtal, un canal de titularitat privada a la demarcació de la 
Seu d’Urgell que en el moment d’escriure aquestes línies no emet). 
Aquesta xifra queda molt per sota de les 93 llicències de TDT local 
previstes inicialment, però el CAC no es planteja convocar un nou 
concurs d’adjudicació de llicències, al·legant, d’una banda, que no se 
sap quin serà l’espai radioelèctric disponible un cop s’alliberi el segon 
dividend digital i, de l’altra, que la planificació de la TDT local que es va 
fer a Catalunya el 2004 és inviable econòmicament.10

Taula 5. Oferta de canals de TDT d’abast local a Catalunya (desembre 
de 2018)

Prestador Oferta de canals i 
demarcacions

Prestador Oferta de canals i 
demarcacions

Badalona 
Comunicació 
(públic)

Teleb (demarcació 
de Barcelona)

Consorci Digital 
Mataró-Maresme 
(públic)

Mataró Televisió
(demarcació de 
Mataró)

Consorci per a 
la Gestió de la 
Televisió Digital 
Terrestre del Camp 
de Tarragona 
(públic)

TAC12 (demarcació 
de Tarragona)

Consorci per a 
la Gestió Digital 
Pública Terrassa-
Vallès Oest 
(públic)

Canal Terrassa 
Vallès (demarcació 
de Sabadell)

Consorci TDT  
Alt Empordà 
(públic)

Canal 10 Empordà 
(demarcació de 
Figueres)

Consorci Teledigital 
Garraf  
(públic)

Canal Blau
(demarcació 
de Vilanova i la 
Geltrú)

Consorci Teledigital 
Granollers (públic)

Vallès Oriental TV 
(demarcació de 
Granollers)

Consorci Teledigital 
Mollet  
(públic)

Vallès Visió 
(demarcació de 
Granollers)

Informació i 
Comunicació de 
Barcelona (públic)

Betevé (demarcació 
de Barcelona)

La Farga  
(públic)

TV de l’Hospitalet 
(demarcació de 
Barcelona)

SERCOM (públic) Penedès Televisió 
(demarcació 
de Vilanova i la 
Geltrú)

Hermes 
Comunicacions 
(privat)

El Punt Avui TV
(dotze 
demarcacions: 
Blanes, Granollers, 
Barcelona, 
Sabadell, 
Tarragona, Lleida, 
Vic, Manresa, 
Igualada, Tortosa, 
Vilanova i la Geltrú 
i Mataró)

10. Vegeu l’expedient 
6-O-2018, on el CAC 

desestima la sol·licitud de 
l’Asociación Emplazamientos 

y Comunicación Nueva 
Esperanza, de convocatòria 

de concurs públic per a 
l’adjudicació de les llicències 

vacants per a la prestació 
del servei de comunicació 

audiovisual de TDT-L:  
bit.ly/2ZdPDfu

continua >>>
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Grup Segre (privat) Lleida TV (tres 
demarcacions: 
Lleida, Balaguer i 
Vielha e Mijaran)
Tot TV (demarcació 
de Lleida)

ETV Grup de 
Comunicació 
(privat)

ETV
(demarcació 
de Cornellà de 
Llobregat)
Canal Costa 
Catalana (dues 
demarcacions: 
Vilanova i la Geltrú 
i Tarragona, en 
emissió des del 
febrer de 2019)

Grup Taelus 
(privat)

Canal Taronja (tres 
demarcacions: 
Manresa, Igualada 
i Vic)

Cadena Pirenaica 
(privat)
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Publi 20  
(privat)

Hit TV
(demarcació de 
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Font: elaboració pròpia amb dades del CAC (2019).

Una altra de les novetats del bienni en referència a la televisió local 
és la incorporació de betevé a les plataformes de pagament Movistar+ 
i Vodafone el maig de 2017, de manera que des d’aquell moment 
és accessible per tots els residents a Catalunya abonats a aquestes 
plataformes. També cal destacar la posada en marxa, el juny de 
2018, de Xala!, una plataforma de vídeo a la carta per subscripció 
de pagament de la Xarxa Audiovisual Local que permet accedir a 
retransmissions d’esports i de castells, a més de documentals, emeses a les  
televisions associades a la Xarxa.

continua >>>
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Una altra de les novetats del bienni en referència a la televisió local 
és la incorporació de betevé a les plataformes de pagament Movistar+ 
i Vodafone el maig de 2017, de manera que des d’aquell moment 
és accessible per tots els residents a Catalunya abonats a aquestes 
plataformes. També cal destacar la posada en marxa, el juny de 
2018, de Xala!, una plataforma de vídeo a la carta per subscripció 
de pagament de la Xarxa Audiovisual Local que permet accedir a 
retransmissions d’esports i de castells, a més de documentals, emeses a les  
televisions associades a la Xarxa.

continua >>>

53677 1+1 cos_definitiu-nuevas paginas op187



Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura

El bienni  
2017–2018 va 
venir marcat, 

pel que fa a 
les audiències 
de la televisió 

generalista, 
per un canvi de 

tendència en 
l’evolució de  

les audiències  
de TV3

............................

2.6. Entorn televisiu internacional

A escala internacional s’han produït moviments importants per part 
de jugadors globals i nacionals per tal de ressituar-se en un entorn 
comunicatiu que ja no opera amb els paràmetres tradicionals i que planteja 
nous reptes a la televisió, també a Catalunya. Netflix s’utilitza sovint com 
a paradigma d’aquestes disrupcions i, de fet, durant el bienni 2017–2018 
ha seguit consolidant-se com un agent de canvi en el sistema audiovisual 
global (incrementant la seva presència internacional, augmentant la 
producció i assolint rècords de subscriptors, d’ingressos i de despesa 
en continguts [Corbella, 2018]). Principalment, Netflix planteja 
dilemes als operadors televisius nacionals, que combinen estratègies més 
col·laboratives (com és el cas d’Atresmedia a Espanya) amb el disseny 
d’alternatives que els permetin combatre la fuga d’espectadors i retenir 
talent. En aquest sentit, resulta interessant destacar iniciatives com Salto, 
una plataforma conjunta de France Télévisions, TF1 i M6 que es posarà en 
marxa previsiblement durant el 2019 i que pretén competir amb Netflix 
a partir d’una oferta de continguts que no es pugui trobar en altres 
serveis (France Télévisions, per exemple, ja no permet la distribució de 
les seves produccions en plataformes digitals alienes). Al mateix temps, 
la BBC i ITV han anunciat la creació de BritBox UK, que replicarà la 
iniciativa nord-americana al Regne Unit per tal d’oferir continguts de 
producció britànica i rivalitzar amb Netflix. I Disney, que ja fa temps 
que no col·labora amb Netflix, està preparant el llançament del servei 
Disney+, que oferirà accés en exclusiva a l’enorme ventall de continguts 
que es troben sota el paraigua de la companyia i que, per la seva dimensió, 
té moltes possibilitats de desbancar Netflix com a servei de Subscription 
Video On Demand (SVoD) o televisió a la carta per subscripció líder 
al món (Corbella, 2019). Cal afegir, a més, que Disney ha formalitzat 
a inicis de 2019 la compra de la companyia 21st Century Fox, la qual 
cosa ha reforçat el seu rol com a gran productora i distribuïdora global 
de continguts. A aquesta fusió cal afegir-hi, per altra banda, la compra  
de Warner per part de l’operador de telecomunicacions AT&T, operació 
que es va autoritzar també a principis de 2019.

En aquest context advers per als jugadors més petits, les televisions 
públiques europees afronten el problema afegit del qüestionament 
del seu rol i de l’infrafinançament, tot i que amb intensitats diferents 
a cada país. A Suïssa, per exemple, es va celebrar el març de 2018 un 
referèndum sobre l’eliminació del cànon de la televisió pública. Tot i 
que va guanyar clarament l’opció de mantenir-lo, el referèndum és una 
mostra del progressiu qüestionament de la televisió pública, comparable 
als debats que es van produir al Regne Unit el 2016 durant el procés de 
renovació de la Royal charter de la BBC. És per aquest motiu que resulta 
interessant destacar una iniciativa conjunta de la RAI, France Télévisions 
i ZDF per a la coproducció de ficció, iniciativa que pretén reforçar el seu 
paper i dotar els seus projectes d’una major dimensió que els permeti 
competir amb grans produccions nord-americanes. Aquesta suma 
d’esforços entre televisions públiques també s’havia produït uns mesos 
abans entre les televisions públiques nòrdiques (iniciativa Nordic 12), i 
és un exemple de la preocupació d’aquests agents per assegurar-se un 
rol preponderant en el nou context que s’ha descrit.
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de continguts. A aquesta fusió cal afegir-hi, per altra banda, la compra  
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En aquest context advers per als jugadors més petits, les televisions 
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3. El consum de televisió
3.1. Audiències de la televisió en obert

El bienni 2017–2018 va venir marcat, pel que fa a les audiències de 
la televisió generalista, per un canvi de tendència en l’evolució de les 
audiències de TV3. Així, després d’un descens important d’audiència 
l’any 2016, que havia portat la cadena a un mínim històric de quota 
de pantalla (11,4%), i d’uns primers mesos de 2017 en què es va veure 
superada per Telecinco i per Antena 3, a partir de setembre de 2017, 
coincidint amb els esdeveniments polítics que porten a la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre, la cadena recupera impuls i se situa en 
xifres molt superiors a les de la resta. Això va fer que el 2017 (amb un 
11,8% de quota de pantalla) i especialment el 2018 (amb un 13,9% de 
quota de pantalla, xifra que no se superava des de 2012) TV3 tornés a 
liderar còmodament el rànquing d’audiències de televisió a Catalunya. 
La resta de cadenes generalistes, a excepció de 8tv, van patir variacions 
de quota de pantalla poc significatives de 2017 a 2018, tot i que l’any 
anterior, el 2016, Antena 3, Cuatro i Telecinco havien obtingut resultats 
d’audiència significativament superiors, segons dades del Gabinete 
de Estudios de Comunicación Audiovisual (GECA) (tal com recull el  
gràfic 2). Així, l’any 2018 Antena 3 va ser la segona cadena més vista 
a Catalunya, amb una quota de pantalla del 9,9% (0,3 punts més que 
l’any anterior), seguida de Telecinco, amb un 9,7% (xifra 0,4 punts 
inferior a la de l’any anterior i que suposa el mínim històric de la cadena 
a Catalunya). La 1, al seu torn, va assolir un 7,2% de quota de pantalla  
(0,3 punts menys que l’any anterior) i La Sexta, un 6,6% (0,2 punts més 
que el 2017, fet que la va portar a igualar el seu màxim d’audiència 
anual, assolit l’any 2015). Cuatro va obtenir un 5,6% de quota de pantalla 
(davant del 5,5% de 2017) i, finalment, 8tv va perdre 1,3 punts de quota 
l’any 2018, fins a un mínim històric d’1,5%, després de la fi del programa 
Arucitys el juny de 2018. El 2017, a més, la cadena ja havia vist reduïda 
la seva quota al 2,8%, 0,6 punts menys que l’any anterior, després del 
comiat de Josep Cuní com a conductor de 8 al dia el juny de 2017.

Gràfic 2. Quota de pantalla de les cadenes de televisió generalista a 
Catalunya, en percentatge (2016, 2017 i 2018)

 
Nota: dades d’IB3 Global no disponibles.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.
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Pel que fa a les cadenes temàtiques en obert, conjuntament van assolir 
poc més d’un terç de l’audiència de televisió els anys 2017 i 2018, sense 
variacions rellevants d’un any a l’altre. Així, les dues cadenes temàtiques 
més vistes van seguir sent FDF (del grup Mediaset) i Neox (del grup 
Atresmedia), i Energy va experimentar un creixement important fins 
a situar-se en tercera posició l’any 2018. Dotze cadenes temàtiques van 
assolir quotes de pantalla inferiors a l’1% l’any 2018, incloent-hi canals 
d’abast català com el canal Super3/33 (amb una davallada important 
respecte de l’any anterior), el canal Esport3 o el canal RAC105 (vegeu el 
gràfic 3). Cal destacar, també, que el conjunt de cadenes d’abast local de 
Catalunya van obtenir una quota de pantalla del 0,1% tant el 2017 com 
el 2018, segons dades de Kantar Media.

Gràfic 3. Quota de pantalla de les cadenes de televisió temàtica en obert 
a Catalunya (2017‒2018)

 

 
Nota: per a l’any 2018 no es disposa de les dades de quota de pantalla de Barça TV.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

Per grups empresarials, Mediaset i Atresmedia van seguir dominant el 
mercat televisiu català, amb una quota conjunta propera al 50% i molt 
per davant dels canals de la CCMA i de la CRTVE. Tot i això, Atresmedia 
i la CCMA van ser els dos únics grups que van guanyar quota de pantalla 
d’un any a l’altre (tal com recull el gràfic 4).

Gràfic 4. Quota de pantalla conjunta dels grups llicenciataris de televisió 
digital terrestre a Catalunya (2017‒2018)

 

 
Nota: Grupo Godó no inclou les dades de Barça TV corresponents a l’any 2018, ja que no 
s’havien fet públiques en el moment de tancament del capítol.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.
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Per altra banda, segons dades de Barlovento Comunicación (2018 i 
2019), l’any 2018 el 80,8% del consum de televisió a Catalunya es va fer 
a través de la TDT (1,4 punts menys que l’any anterior), mentre que la 
resta de consum es va produir a través de les plataformes de pagament 
per cable, IPTV o satèl·lit. A més, el consum global de televisió lineal a 
Catalunya va seguir disminuint, com ja succeïa des de 2014. El descens va 
ser de 10 minuts per persona i dia l’any 2017 i de 4 minuts l’any 2018, fins 
als 213 minuts per persona i dia. Cal remuntar-se a l’any 2001 —en plena 
era analògica— per trobar xifres inferiors de consum mitjà. Aquests 
descensos, a més, van ser especialment intensos en els grups de població 
de menys edat (menors de 45 anys), mentre que la població més gran va 
seguir consumint televisió als nivells d’anys anteriors, especialment els 
de més de 64 anys (vegeu el gràfic 5).

Gràfic 5. Evolució dels minuts de consum diari de televisió lineal a 
Catalunya, global i per grups d’edat (2000–2018)
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Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

A més, una mirada a la quota de pantalla de les cadenes de televisió 
generalista per grups d’edat l’any 2018 permet constatar que el grup 
de més de 64 anys és sempre el que la té més elevada, excepte en el cas  
de Cuatro, on el grup d’edat amb més quota de pantalla és el d’entre 13 
i 24 anys (8%). Així, es fa patent com l’envelliment del públic televisiu 
és encara més acusat entre aquest grup de cadenes. S’observa, també, 
que en el conjunt de cadenes generalistes TV3 obté la quota de pantalla 
més elevada entre tots els grups d’edat excepte entre els nens, ja que en 
aquest cas es veu superada per Antena 3 (gràfic 6).
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seguir consumint televisió als nivells d’anys anteriors, especialment els 
de més de 64 anys (vegeu el gràfic 5).

Gràfic 5. Evolució dels minuts de consum diari de televisió lineal a 
Catalunya, global i per grups d’edat (2000–2018)
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Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

A més, una mirada a la quota de pantalla de les cadenes de televisió 
generalista per grups d’edat l’any 2018 permet constatar que el grup 
de més de 64 anys és sempre el que la té més elevada, excepte en el cas  
de Cuatro, on el grup d’edat amb més quota de pantalla és el d’entre 13 
i 24 anys (8%). Així, es fa patent com l’envelliment del públic televisiu 
és encara més acusat entre aquest grup de cadenes. S’observa, també, 
que en el conjunt de cadenes generalistes TV3 obté la quota de pantalla 
més elevada entre tots els grups d’edat excepte entre els nens, ja que en 
aquest cas es veu superada per Antena 3 (gràfic 6).
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Gràfic 6. Quota de pantalla per grups d’edat de les cadenes de televisió 
generalista a Catalunya (2018)

 

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.
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que no es produïa des de 2013. La Sexta, al seu torn, també va superar 
Telecinco en audiència acumulada l’any 2018. Finalment, cal destacar la 
pèrdua d’un 21,5% de l’audiència acumulada de 8tv d’un any a l’altre.

Gràfic 7. Evolució mensual de la quota de pantalla de les cadenes 
generalistes a Catalunya (2017−2018)

 

Nota: dades d’IB3 Global no disponibles.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

Gràfic 8. Audiència acumulada diària de les cadenes de televisió 
generalista a Catalunya (2017 i 2018)
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una audiència acumulada l’any 2018 del 5,9%, mentre que l’audiència 
acumulada d’Esport3 va ser del 4,9%. El conjunt de cadenes locals de 
Catalunya va passar d’un 2,1% d’audiència acumulada el 2017 a un 2% el 
2018, segons dades de Kantar Media.

Finalment, una mirada als rànquings dels deu programes amb més audiència 
mitjana a Catalunya els anys 2017 i 2018 confirma, de nou, el predomini de 
TV3 (vegeu les taules 6 i 7). Així, excloent les retransmissions esportives, 
l’any 2017 TV3 va emetre vuit dels deu programes més vistos a Catalunya, 
per només un de Telecinco i un d’Antena 3 (ambdós amb només dues 
emissions), mentre que l’any 2018 la totalitat dels deu programes més vistos 
van ser emesos a TV3. Destaca, a més, la millora de les audiències d’un any 
a l’altre, ja que si l’any 2017 el primer programa del rànquing —Polònia— 
obté 531.000 espectadors, els tres primers programes del rànquing de 2018 
superen aquesta xifra. En termes de quota de pantalla els resultats també 
són millors el 2018: només un programa del rànquing de 2017 supera 
el 20% (Telenotícies migdia), per cinc programes en el rànquing de 2018. 
La majoria d’aquests programes de més èxit, a més, van ser produïts per 
productores catalanes. Respecte dels programes que no són de TV3, cal 
dir que els films emesos el 2017 a Telecinco corresponen als exitosos Ocho 
apellidos vascos i Ocho apellidos catalanes, mentre que els especials de Tu cara 
me suena a Antena 3 es van emetre durant les festes de Nadal.

Taula 6. Rànquing dels deu programes de televisió més vistos a Catalunya, excloent-ne retransmissions 
esportives (2017)

Programa Cadena Nombre 
d’emissions

Audiència mitjana 
(en milers de  

persones)

Quota de 
pantalla

Productora

Polònia TV3 41 531 18,7 Minoria Absoluta 
(catalana)

Merlí TV3 12 519 17,1 Nova Veranda 
(catalana)

El foraster TV3 10 475 18,9 Brutal Media 
(catalana)

Telenotícies vespre TV3 244 474 19,0 TV3

Telenotícies migdia TV3 260 413 22,9 TV3

FAQS: Preguntes freqüents TV3 16 412 18,1 El Terrat 
(catalana)

Cinema (prime time divendres) Telecinco 2 401 17,4 ---

Telenotícies cap de setmana vespre TV3 103 397 16,7 TV3

Joc de cartes TV3 15 395 16,1 Magnolia

Tu cara me suena (especial) Antena 3 2 388 17,2 Gestmusic  
Endemol  

(catalana)
 

Nota: programes amb més d’una emissió.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.
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Nota: programes amb més d’una emissió.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.
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Taula 7. Rànquing dels deu programes de televisió més vistos a Catalunya, 
excloent-ne retransmissions esportives (2018)

Cadena Nombre d’emis-
sions

Audiència 
mitjana (en 
milers de  
persones)

Quota de pantalla Productora Productora

Merlí TV3 2 640 20,8 Nova Veranda 
(catalana)

Polònia TV3 43 595 21,4 Minoria Absoluta 
(catalana)

Telenotícies vespre TV3 253 535 21,6 TV3

El foraster TV3 14 507 20,4 Brutal Media 
(catalana)

Benvinguts a la família TV3 13 494 16,3 Arca Audiovisual 
(catalana)

La catedral del mar TV3 8 492 19,2 Diagonal TV 
(catalana)

Joc de cartes TV3 18 452 18,9 Magnolia

Alguna pregunta més TV3 43 449 16,0 La Productora 
(catalana)

Telenotícies cap de setmana vespre TV3 103 431 18,0 TV3

Telenotícies migdia TV3 261 423 24,4 TV3
 

Nota: programes amb més d’una emissió.

Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

3.2. Consum de televisió en diferit i a través d’internet

Segons dades de l’Estudio General de Medios (EGM), de 2017 a 2018 es va 
produir a Catalunya un augment molt notable del consum de continguts 
televisius a través d’internet. Si l’any 2017 un 27,7% dels catalans de 
més de 14 anys declaraven haver vist continguts televisius per internet el  
mes anterior, aquest percentatge puja fins al 46,3% l’any 2018. Hi ha, a 
més, un augment molt important de l’smartphone com a dispositiu d’accés 
a continguts televisius, ja que, segons l’EGM, un 12,7% dels enquestats ho 
feien mensualment l’any 2017, per un 31,7% l’any 2018. Així, l’ordinador, 
que era el dispositiu més utilitzat per accedir a continguts televisius per 
internet l’any 2017 (l’utilitzaven mensualment el 19,1%), passa en segon lloc 
a partir de 2018, tot i seguir creixent fins a ser usat amb aquesta finalitat pel 
26,3% d’usuaris. Finalment, el televisor com a dispositiu d’accés a continguts 
a través d’internet el darrer mes passa del 10,7% el 2017 al 24,6% el 2018, en 
paral·lel a l’augment d’enquestats que declaren tenir un televisor connectat 
(34,1% el 2018, davant del 16,1% el 2017). Per altra banda, l’EGM també 
constata com un 46% dels usuaris d’internet l’any 2018 va visionar almenys 
un cop al mes pel·lícules o sèries de televisió per internet, percentatge 
que era del 34,4% l’any 2017. Així doncs, es constata com les pràctiques 
d’accés als continguts televisius que no passen per la televisió lineal van 
guanyant pes a Catalunya, de manera que cada vegada es fa més necessari 
referir-s’hi per complementar les dades de consum tradicional de televisió. 
Lamentablement, però, els sistemes de mesura de consum televisiu lineal i 
a la carta usen criteris i metodologies diferents, de manera que les dades no 
són comparables. L’excepció la trobem en la mesura del consum televisiu en 
diferit a través del televisor, a la qual ens referirem tot seguit. 
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Aquestes dades es poden complementar amb les que aporta Comscore 
sobre el nombre d’usuaris dels diferents serveis televisius per internet 
a Catalunya al llarg del mes de desembre de 2018, comptabilitzant 
els accessos a través d’ordinador i de smartphone. En el rànquing 
(taula 8) es pot observar com el domini ccma.cat és el que obté més 
usuaris únics mensuals, seguit de prop per rtve.es. Netflix, a més, és en 
l’entorn internet el quart servei televisiu més usat, per davant de webs 
de televisions consolidades com Telecinco. Cal destacar, també, el gran 
resultat a internet de la televisió local de Barcelona, Betevé, amb 310.000 
usuaris únics el mes de desembre de 2018.

Taula 8. Rànquing de serveis televisius per internet a Catalunya 
(desembre de 2018)

Mitjà Usuaris únics mensuals

ccma.cat 1.767.000

rtve.es 1.691.000

antena3.com 1.274.000

netflix.com 1.099.000

lasexta.com 1.068.000

telecinco.es 838.000

atresplayer.com 506.000

bbc.co.uk 476.000

cuatro.com 344.000

divinity.es 313.000

beteve.cat 310.000

mitele.es 304.000

cnn.com 227.000

eitb.eus 156.000

bbc.com 138.000

hboespana.com 121.000
 
Nota: només s’hi inclouen serveis amb més de 100.000 usuaris únics mensuals.

Font: elaboració pròpia amb dades de Comscore.

Específicament en el cas de la CCMA, aquesta informació es pot enriquir 
amb les dades que l’ens aporta a la seva memòria anual, corresponent 
a l’any 2017 (la darrera disponible en el moment d’escriure aquestes 
línies [CCMA, 2018]). Segons hi consta, TV3.cat va tenir una mitjana 
d’1.760.000 usuaris únics mensuals a Catalunya aquell any, fet que 
suposa una penetració del 35,3% entre la població que accedeix a 
internet (dades proporcionades per Comscore a la CCMA). El mes 
d’octubre de 2017, coincidint amb l’augment de les audiències lineals, 
també es va produir un rècord històric a internet, amb 2.869.000 usuaris 
únics. Els continguts més consumits per internet van ser els informatius, 
i el dispositiu més utilitzat per accedir-hi va ser l’smartphone. La major 
part del consum de vídeo va correspondre al visionament a la carta de 
continguts de ficció (especialment Merlí i Polònia), tot i que es va produir 
un augment important dels visionaments en directe de continguts 
informatius, sobretot a partir del mes d’agost de 2017.
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D’altra banda, des de l’any 2015 Kantar Media també ofereix dades 
de consum en diferit dels programes de televisió (comptabilitzant els 
consums fets a través del televisor fins a set dies després de l’emissió). 
L’impacte d’aquestes dades en les audiències de televisió a Catalunya no 
està disponible, però sí que es poden proporcionar dades per al conjunt 
d’Espanya que creiem que val la pena destacar, ja que poden donar 
pistes sobre quins poden ser els tipus de programes amb més audiència 
en diferit també a Catalunya. Així, a la taula 9 es mostra el rànquing de 
les 10 emissions amb més audiència en diferit a Espanya l’any 2018. Com 
es pot observar, hi predominen les sèries de ficció d’Antena 3 i, en la 
majoria de casos, els espectadors en diferit aporten entre un 15% i un 
18% de l’audiència total de les emissions.

Taula 9. Rànquing de les deu emissions amb més audiència en diferit a 
Espanya (2018)

Títol de l’emissió Cadena Data Audiència 
en diferit 

(milers)

Audiència 
lineal  

(milers)

Audiència  
total 

 (milers)

%  
d’increment

Cuerpo de élite Antena 3 06–02–2018 714 4.193 4.907 17,0

La catedral del mar, “Fugitivos” Antena 3 23–05–2018 691 3.859 4.550 17,9

Cine, “Campeones” Movistar Estrenos 14–12–2018 606 1 607 55.110,8

La catedral del mar,  
“Hermanos”

Antena 3 30–05–2018 578 3.192 3.770 18,1

Cuerpo de élite Antena 3 13–02–2018 535 3.391 3.927 15,8

La catedral del mar, “Deseo” Antena 3 06–06–2018 525 3.112 3.637 16,9

Fariña, “1981” Antena 3 28–02–2018 514 3.399 3.913 15,1

Masterchef celebrity La 1 11–11–2018 473 3.061 3.533 15,5

La catedral del mar,  
“Arrepentíos”

Antena 3 20–06–2018 458 2.576 3.034 17,8

Cuerpo de élite Antena 3 13–03–2018 454 2.791 3.245 16,3
 
Font: elaboració pròpia amb dades del GECA.

3.3. El consum de televisió de pagament

El conjunt de televisions de pagament van obtenir a Catalunya una quota 
de pantalla del 8% el 2017 i del 7,5% el 2018, per davant de televisions 
generalistes com Cuatro, La Sexta o La 1, segons dades de Kantar Media. 
Són les xifres més elevades de consum que la televisió de pagament 
ha assolit en els darrers anys (cal remuntar-se a 2008 per trobar una 
quota de pantalla més elevada). A la taula 10, on s’ofereix una relació 
dels canals temàtics de pagament més vistos a Catalunya els mesos de 
desembre de 2017 i de 2018, es pot observar que la majoria de canals 
han perdut audiència diària d’un any a l’altre, i que hi predominen els 
canals especialitzats en esports i en ficció.
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Taula 10. Rànquing dels canals temàtics de pagament amb més audiència 
mitjana diària a Catalunya (desembre de 2017 i desembre de 2018)

Canal Audiència mitjana diària  
(desembre de 2017)

Audiència mitjana diària 
(desembre de 2018)

beIN SPORTS La Liga 4.900 4.100

Fox 4.700 3.300

Calle 13 2.800 2.800

AXN 3.400 2.600

TNT 3.000 2.400

Vamos -- 2.100

Canal Hollywood 3.300 1.900

0 1.700 1.800

Movistar Partidazo 2.300 1.700

Movistar Liga de Campeones -- 1.600

Nat Geo Wild 2.000 1.600

Fox Life 1.700 1.500

Historia 2.400 1.500

National Geographic 2.200 1.500

AMC 1.900 1.300

AXN White 1.600 1.300

Movistar Estrenos 1.900 1.300

Discovery Channel 1.700 1.200

SyFy 1.700 1.100
 

Nota: només s’hi inclouen els canals amb més de 1.000 espectadors diaris d’audiència 
mitjana el desembre de 2018.

Font: elaboració pròpia amb dades del CAC proporcionades per Kantar Media (CAC, 
2018b i 2019).

Segons dades de la CNMC, l’any 2017, 1.037.767 llars a Catalunya estaven 
abonades a un servei de televisió de pagament, un 8% més que l’any 
anterior, que encadenava quatre anys seguits de creixement (vegeu el 
gràfic 9). La penetració va ser més elevada a la província de Barcelona 
(14,4%), mentre que a la resta de províncies la penetració va ser inferior 
a la mitjana (13,8% a Girona i 12% a Tarragona i Lleida). Al conjunt 
d’Espanya hi havia aquell any 6,7 milions de llars abonades a la televisió 
de pagament.
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Gràfic 9. Evolució del nombre de llars abonades a la televisió de 
pagament a Catalunya (2007–2017)

Font: CNMC.

A Espanya, a més, l’any 2017 un 22,5% de les llars accedien a plataformes 
de pagament per veure continguts en línia, percentatge que augmenta 
fins al 33,7% el 2018, segons dades del Panel de Hogares de la CNMC. 
Al gràfic 10 es desgranen les plataformes més utilitzades ambdós anys. 
En aquest sentit, destaca el gran creixement que experimenten Netflix i 
Amazon d’un any a l’altre.

Gràfic 10. Percentatge de llars que accedeixen a diferents plataformes 
de pagament a Espanya (2017–2018)

 

Font: Panel de Hogares de la CNMC.
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Les dades sobre 
presència dels 

diferents  
gèneres  

a les graelles  
dels canals  

de la televisió 
en obert d’abast 

nacional mostren 
que a TV3 hi 
predominen 

clarament els 
programes 

informatius 
(49%), seguits 

molt per darrere 
dels programes 

d’entreteniment 
i ficció

............................

Finalment, cal dir que l’operador de televisió de pagament predominant 
al conjunt d’Espanya és Movistar, amb una quota de mercat del 58,5% 
el quart trimestre de 2017 i del 60,3% el quart trimestre de 2018, segons 
dades de la CNMC (taula 11). Per altra banda, Vodafone és l’únic dels 
grans operadors que perd abonats de 2017 a 2018.

Taula 11. Nombre de llars abonades a la televisió de pagament a Espanya 
(2009‒2018)

Operador
Quart 

trimestre 
2009

Quart 
trimestre 

2012

Quart 
trimestre 

2016

Quart 
trimestre 

2017

Quart 
trimestre 

2018

Movistar 938.823 815.357 3.646.984 3.846.172 4.090.032

Vodafone 97.395 58.422 1.278.793 1.396.206 1.292.992

Orange 97.195 102.607 493.272 605.690 689.581

Euskaltel 83.230 136.186 269.708 395.548 416.544

DTS 1.845.805 1.733.644 0 0 0

Resta 1.361.684 1.420.685 393.607 325.611 291.119

TOTAL 4.424.132 4.266.901 6.062.364 6.569.227 6.780.268

 
Nota: l’any 2015 es produeix la compra de DTS (Canal +) per part de Movistar.

Font: CNMC.

4. Producció i programació televisiva
Les dades sobre presència dels diferents gèneres a les graelles dels 
canals de la televisió en obert d’abast nacional mostren que a TV3 hi 
predominen clarament els programes informatius (49%), seguits molt 
per darrere dels programes d’entreteniment i ficció (vegeu la taula 12). 
La resta de gèneres hi tenen una presència molt marginal, i els espais 
musicals, d’actualitat esportiva, eròtics, de televenda i d’esoterisme no 
hi tenen cabuda. En comparació amb l’any 2016, a més, es detecta 
un increment dels programes informatius a la graella de TV3 (llavors 
ocupaven el 38,9% de la graella) en detriment de la ficció (que el 
2016 constituïa el 24,7% de la programació). A 8tv la situació és molt 
diferent. Així, tot i que els programes informatius són els segons més 
presents a la graella (22%), hi tenen una presència similar a la dels 
programes d’entreteniment i inferior a la dels programes de ficció. 
Per altra banda, cal fer notar que més d’una quarta part del temps 
d’emissió de 8tv es dedica a espais de televenda, eròtics i d’esoterisme. 
Pel que fa als canals temàtics de la CCMA, al canal 33 hi destaquen 
els programes formatius i documentals i els programes musicals, i 
en menor mesura la ficció, mentre que al Super3 la ficció hi ocupa 
el 92,9% del temps d’emissió. Finalment, a Esport3 destaquen, 
lògicament, les retransmissions esportives i els programes d’actualitat 
esportiva, molt per davant dels programes formatius i documentals. 
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Taula 12. Percentatge d’ocupació de graella dels diferents gèneres 
televisius a TV3, Super3/33, Esport3, 3/24 i 8tv (2017)

Gènere TV3 33 Super3 Esport3 8tv

Informació 49,0% 8,0% 0,6% 4,5% 22,0%

Entreteniment 28,3% 1,5% 5,8% 4,5% 20,1%

Ficció 15,7% 15,7% 92,9% 0,0% 29,7%

Formatius i documentals 4,8% 34,6% 0,7% 19,8% 0,1%

Esports 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

Religiosos 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Musicals 0,0% 39,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Retransmissions i actualitat esportiva 0,0% 0,0% 0,0% 71,2% 0,0%

Programes eròtics 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0%

Programes de televenda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9%

Programes amb continguts d’esoterisme 
i paraciència

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%

Programes de serveis 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%

Altres 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
 

Font: CAC (2018a).

Gràfic 11. País de producció dels programes emesos a TV3, 33, Super3, 
Esport3 i 8tv (2017)

 

Font: elaboració pròpia amb dades del CAC (2018a).
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Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura

A Catalunya el 
bienni 2017–2018 

es va caracteritzar, 
pel que fa a la 

televisió, per 
l’estabilitat en 

l’oferta i per la 
convulsió en  
la demanda

............................

En relació amb l’origen de les produccions catalanes emeses a aquestes 
mateixes televisions l’any 2017 (gràfic 11), s’observa com TV3 és la cadena 
on les produccions d’origen català hi tenen una presència més destacada 
(86,7%, 7,2 punts més que l’any anterior). Les produccions de la resta 
d’Espanya també tenen presència únicament a TV3 (2,4%), mentre que 
les produccions provinents dels EUA destaquen sobretot al canal Super3 
i a 8tv. Finalment, les produccions d’altres països o de diversos països 
en col·laboració tenen un pes destacat en la programació del canal 33, 
Esport3 i 8tv (a l’entorn del 25%) i, sobretot, en la programació del 
canal Super3, on constitueixen la majoria de les produccions emeses 
(69,4%). En aquest sentit, destaquen les produccions d’origen japonès, 
que són el 17,9% de totes les emeses en aquesta cadena, i la presència 
molt minoritària de produccions catalanes, que són tan sols el 14,4% 
(CAC, 2018a). 

5. Conclusions
A la vista de les dades presentades en aquest capítol, es pot afirmar que a 
Catalunya el bienni 2017–2018 es va caracteritzar, pel que fa a la televisió, 
per l’estabilitat en l’oferta i per la convulsió en la demanda. Així, de la 
banda de l’oferta destaquen sobretot diversos reptes que s’han plantejat 
o bé que han pres més importància per a les cadenes de televisió al llarg 
del període, però que de moment no han suposat grans canvis. Un primer 
repte fa referència al proper alliberament del segon dividend digital, que 
podria arribar a implicar la desaparició de canals de TDT, qüestió sobre 
la qual el Govern espanyol no havia pres cap decisió encara en el moment 
de tancament d’aquest capítol. El segon té a veure amb els ingressos 
publicitaris de les televisions públiques i privades de TDT minoritàries, 
que es veuen reduïts any rere any en favor del duopoli que constitueixen 
Mediaset i Atresmedia, de la televisió de pagament i dels mitjans digitals. 
Aquest fet posa en perill la sostenibilitat d’aquests operadors davant 
d’unes fonts alternatives d’ingressos (especialment les subvencions en el 
cas de les televisions públiques) que no sembla que puguin créixer gaire 
en el futur. A això cal sumar-hi l’amenaça cada cop més evident d’agents 
d’abast global que van desembarcant en el mercat local i que tenen una 
potència econòmica i una capacitat de producció que els operadors 
espanyols i catalans no poden igualar. Tot i això, les cadenes intenten 
potenciar la seva presència en l’entorn internet per tal d’obrir noves vies 
de monetització i, alhora, establir acords amb aquests actors globals tant 
per a la producció com per a la distribució dels seus continguts.

Específicament, cal destacar també la situació financera de 8tv, que, 
amb un dèficit anual de més de 6 milions d’euros i havent perdut 
Mediaset com a accionista minoritari, genera dubtes sobre la seva 
viabilitat com a alternativa privada de televisió en obert d’abast 
nacional. Al mateix temps, val la pena mencionar l’estratègia expansiva 
que El Punt Avui TV ha endegat durant el bienni, que l’ha fet present 
ja a dotze demarcacions de TDT local i que l’ha convertit en la televisió 
local amb més cobertura de Catalunya.

De la banda de la demanda, una fita important del bienni la 
protagonitza TV3 amb l’augment dels seus resultats d’audiència a partir 
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de setembre de 2017, arran dels esdeveniments polítics relacionats 
amb el referèndum de l’1-O. Així, si en els anys anteriors encadenava 
descensos que semblava que la conduïen a perdre el liderat, la situació 
política es va convertir en un revulsiu que la va portar a encapçalar 
clarament el consum televisiu a Catalunya, i a mantenir-se en aquesta 
posició. L’altra cara de la moneda la trobem en la resta de canals 
d’abast nacional (específicament 8tv, Super3/33 i Esport3), que van 
veure com la seva audiència continuava reduint-se al llarg del bienni 
fins a situar-se en posicions molt residuals. Alhora, el bienni també ha 
suposat la consolidació i creixement del consum de televisió no lineal 
en detriment de la lineal, àmbit en el qual els minuts de consum per 
persona i dia han seguit disminuint dràsticament, especialment entre 
els grups d’espectadors més joves. Això també ha repercutit en les xifres 
d’audiència acumulada de les cadenes generalistes, que se situen per 
primera vegada totes elles per sota del 30%. Tot plegat fa que no sigui 
agosarat afirmar que el principal repte que marcarà el proper bienni en 
el mercat televisiu català serà la lluita pel manteniment del pes específic 
de les grans cadenes generalistes de televisió tradicionals.
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