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1. Introducció  

El futbol és passió, emoció, sentiments a flor de pell, alegria, tristesa, amistat, companyonia, 

egolatria, admiració, prepotència, treball en equip, esforç, integració i fins i tot en alguns 

casos es pot arribar a convertir en una religió. Però darrere d’aquests qualificatius que 

defineixen el futbol, s’hi amaga també conflicte, guerra audiovisual, judicis, querelles, 

sentències, diners, influències, venda de drets, decrets-llei, etc.  

El futbol modern actualment ha arribat a unes dimensions econòmiques i socials que 

sobrepassen qualsevol expectativa de creixement. És l’esport que més massa social mou a 

Espanya, tal com indiquen els informes, i també és el que més diners mobilitza. És per això 

que al voltant d’aquest esport s’ha teixit un mercat audiovisual que ha anat creixent al 

mateix ritme que ho ha fet el futbol. Fins i tot, a vegades, ha estat el culpable de l’acceleració 

de la crescuda. 

L’esport rei, que ha estat catalogat com la nova guerra moderna, amaga darrere una guerra 

real entre operadors televisius per la tinença dels drets. Des de l’aparició del televisor, el 

futbol i la televisió han anat sempre lligats de la mà. Però aquesta unió ha estat plena de 

polèmica i guerra. Els clubs constantment han demanat més diners per la venda dels seus 

drets i les televisions volen en exclusiva el producte per guanyar a la seva competència. 

Aquests estira-i-arronsa s’ha agreujat quan més d’un operador ha volgut obtenir els drets 

dels equips de futbol professional espanyol.  

El conflicte és tan important que s’ha denominat com a Guerra del Futbol. Aquesta batalla 

s’engloba des de 1995 fins a l’actualitat i patirà diverses fases d’ascens i descens de 

l’agressivitat entre operadors televisius. En vista de tots els moviments dels actors que 

configuren el mercat audiovisual futbolístic espanyol, aquest treball pretén estudiar a fons 

el cas per saber què ha passat, què és el que pot passar en el futur i com afecta tot plegat a 

TV3, la qual ha fet una aposta molt dura i contundent pel futbol en els darrers anys.  

El treball final s’ha realitzat seguint els paràmetres definits per un reportatge. La idea de 

realitzar el treball com a projecte té la seva raó de ser. Com ja s’ha esmentat, el projecte final 

té la vocació d’explicar el que ha passat, el que està passant i el que pot passar en el mercat 

audiovisual futbolístic espanyol. Per fer-ho, la millor manera de comprendre els moviments 

dels diversos actors participants en el conflicte és parlar directament amb les fonts 

implicades. Per aquest motiu, després d’entrevistar-les, es va veure com la millor manera 

de donar veu als involucrats és a través d’un reportatge que posi en context tota la situació 

i proporcioni un espai per donar veu als implicats.  
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D’aquesta manera, i per tal de ser coherent, el relat que s’ha utilitzat en l’explicació del cas 

és sempre una narrativa periodística. En les tres primeres pàgines del reportatge s’utilitza 

una narració fictícia. S’empra aquesta llicència periodística per tal d’apropar al lector el cas 

que posteriorment es desenvoluparà. La Guerra del Futbol no deixa de ser una batalla entre 

operadores televisives i això pot quedar lluny de la realitat diària del lector, malgrat que el 

conflicte sempre acaba repercutint en l’espectador final. Amb aquesta fórmula es busca 

apropar el reportatge a la vida quotidianitat de l’audiència i també aconseguir atrapar el 

lector en el relat.  

Aquesta llicència només s’utilitza en la introducció del reportatge. La resta del treball es 

desenvolupa utilitzant una escriptura periodística que busca la màxima neutralitat possible 

en el conflicte i que exposa les veus dels diversos actors. Tot el reportatge segueix una línia 

descriptiva continua que ajuda, primer a entendre la importància del futbol, sobretot en 

l’àmbit econòmic i social, i que a poc a poca introdueix al lector en la situació actual. La 

descripció dels fets s’acompanya amb diversos gràfics que ajuden a digerir les dades 

exposades.  

La batalla que es descriu en el treball es situa solament en la situació actual i en les 

perspectives de futur. Tot i que és fa una petita menció al passat, no es desenvolupa per 

complet tota la història dels drets audiovisuals a l’Estat. És aquesta la funció de l’annex. En 

ell es descriu, punt per punt i detall a detall, tota la història passada fins a arribar a la situació 

actual. És un conflicte molt complex i per tal d’entendre’l a la perfecció i conèixer que les 

problemàtiques no sorgeixen del no-res, és molt important tenir llegir tot el bagatge històric 

complet.  

El reportatge es centra en el conflicte per la tinença dels drets audiovisuals de la competició 

domèstica. És a dir, en la batalla entre els operadors televisius per aconseguir els drets 

audiovisuals dels equips que configuren la Primera Divisió Espanyola. Aquesta categoria és 

la que mou més interessos i diners, i per tant, és l’objecte d’estudi. Malgrat això, en alguns 

apartats, i sobretot en l’última fase del conflicte, també es parla dels drets de la Segona 

Divisió de La Lliga i de la Copa del Rei. Però aquest últim no generen tant conflicte i 

s’exposen perquè van lligats amb els de la Primera Divisió. També queda fora del marc del 

reportatge, els drets per a competicions europees i internacionals. 

La rellevància social i periodística del tema estudiat rau en la massificació de l’esport i en la 

importància d’aquest en el dia a dia de la ciutadania. Com ja s’ha comentat, el futbol és 

l’esport rei a l’Estat Espanyol i la seva competició domèstica està molt arrelada en la 

societat. La singularitat cultural i política, tal com s’explica en el reportatge, augmenten 



5 
 

encara més la rellevància del futbol. Per aquests motius, aquest reportatge és important per 

explicar que és el que s’amaga darrere de les transmissions esportives dels partits de futbol 

i com els diferents actors s’han entrellaçat al llarg de la història audiovisual espanyola.   

La majoria d’aficionats al futbol espanyol no han tingut mai clar on poder veure el seu equip 

per televisió. La batalla constant ha provocat que molts cops els operadors televisius no es 

posin d’acord i no ofereixin alguns dels partits. Saber què és el que ha passat i intentar 

entendre el perquè ha passat, és també un objectiu d’aquest treball final.  

Però més enllà de la descripció dels fets també és interessant conèixer i saber com aquest 

conflicte entre operadors ha afectat la Televisió Pública de Catalunya. TV3 històricament ha 

apostat pel futbol, i sobretot pel Barça. Després de 20 anys, el 2012 la televisió catalana ja 

no disposa dels drets audiovisuals per oferir un partit de La Lliga. Saber com influeix la 

pèrdua a l’operador pública de Catalunya i com la privatització dels drets afecta l’interès 

general i al dret a la informació, són també una pota molt important d’aquest reportatge.  
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2. Metodologia  

El reportatge es basa, en gran part, en donar veu als actors implicats. Per aquest motiu he 

hagut de contactar amb les possibles fonts del reportatge final. Però de manera prèvia a 

aquesta recerca de camp, calia buscar documents escrits que m’ajudessin a contextualitzar 

per tal d’entendre el sistema de mercat audiovisual espanyol.  

La recerca no ha estat fàcil, ja que malgrat ser un tema d’actualitat i força rellevant hi ha 

pocs documents que en parlin en profunditat i amb anàlisi. De fet, molts dels autors que 

trobava que parlaven de quelcom relacionat amb el futbol i la televisió recalcaven que se 

n’havia escrit molt poc. Tot i aquest dificultat, finalment vaig poder trobar el camí per 

contextualitzar-me a través de llibres d’investigació, d’estudis i articles acadèmics, 

informes, hemeroteca i documents diversos recollits tots en l’apartat de biografia.  

En el cas dels llibres destacar els tres que més he utilitzat i que m’han servit com a marc 

teòric del reportatge. La Guerra “incivil” del fútbol, de Braulio Calleja explica al detall la 

Primera Guerra del Futbol i tot el conflicte jurídic i de joc de poders que hi ha darrere dels 

drets audiovisuals del futbol. En aquesta mateixa línia però molt més descriptiu i detallat és 

el llibre  Sogecable descodificado. Cifras y claves empresariales de Canal+ en España, de Fidel 

Alfonso.  

Per analitzar la part més cultural i també per contextualitzar la Segona Guerra del Futbol he 

utilitat el llibre Cultura y guerra del fútbol. Análisis del mensaje informativo, de Pedre 

Paniagua. Aquests tres llibres m’han servit per fer-me una idea de la situació del mercat 

audiovisual així com contextualitzar gran part de l’annex. En aquest mateix sentit, els 

articles acadèmics del professor Joseba Bonaut han estat claus per poder realitzar de 

manera completa tot el bagatge històric.  

Amb aquest marc teòric vaig confirmar que la tendència general del mercat s’encamina cada 

vegada més cap a la televisió de pagament. En vista d’això vaig creure oportú poder parlar 

amb la Televisió Pública de Catalunya perquè m’expliquessin els efectes directes i indirectes 

que té la pèrdua dels drets televisius del futbol.  

Un cop fet el primer pas de recerca, calia contactar amb les fonts i definir aquells actors amb 

els quals parlaria per poder construir un relat plural i que englobés totes les visions 

possibles. D’aquesta manera em vaig posar en contacte amb les dues operadores que 

actualment dominen el mercat audiovisual del futbol espanyol: Movistar, antiga Telefònica, 

i Mediapro.  
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En el cas de l’empresa de telecomunicacions hi vaig contactar per correu electrònic i em van 

comunicar que descartaven participar en el reportatge. Cito textualment:  “Buenos días 

Miquel. Sobre este tema, como Movistar+, preferimos evitar hacer comentarios al respecto. 

Disculpa que en esta ocasión no podamos ser de ayuda. Un saludo y gracias por tu interés”. 

D’aquesta manera Movistar va declinar l’oferta i no ha participat en el reportatge final.    

La productora catalana si que va respondre positivament a la demanda de participació i vaig 

poder parlar amb una persona interna de l’empresa encarregada dels drets del futbol. Tot i 

això, la font contactada ha decidit mantenir l’anonimat per raons estratègiques d’empresa i 

perquè els temes tractats són sensibles.  

Parlar amb la Lliga de Futbol Professional, associació de clubs que dirigeix i regula la 

Primera i la Segona Divisió Espanyola, serà el següent objectiu. Per aquest motiu em posaré 

en contacte amb el departament de premsa de l’organització però no en rebré cap resposta, 

ni negativa ni positiva. En vista d’això vaig decidir buscar un contacte més directe per poder 

parlar directament amb La Lliga. És així com vaig aconseguir contactar amb Roger Brosel, 

cap de continguts i programes de la LFP. A més, anteriorment havia treballat a BeIN Sports, 

TV3 i el Manchester City, per la qual cosa tenia una visió completa de la situació.  

Finalment l’últim actor implicat directament amb el sistema audiovisual futbolístic espanyol 

que em quedava per contactar era la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 

(CNMC). Aquest òrgan estatal vetlla i garanteix la lliure competència, regula tot els mercats 

i sectors productius de l’economia espanyola i en protegeix els consumidors. En la Guerra 

del Futbol ha tingut un paper fonamental perquè en diverses fases de la batalla el govern li 

ha atorgat plena competència per dictar resolucions vinculants.  

Tot i que la meva intenció era poder realitzar una entrevista perquè m’expliquessin el seu 

posicionament, la CNMC va contestar la meva petició explicant-me que el seu posicionament 

es veia molt clar en les seves resolucions i informes. En el mateix correu electrònic de 

resposta, la mateixa CNMC, em va proporcionar tots aquests documents que després s’han 

reflectit en el reportatge com a posicionaments de la Comissió.  

Finalment, l’últim pas que em quedava per aconseguir tots els actors implicats de manera 

directa era aconseguir contactar amb TV3. L’objectiu era que m’expliquessin de primera mà 

la seva situació en el mercat audiovisual futbolístic després de perdre els drets. A través de 

la universitat vaig poder-me posar en contacte amb Josep Maria Puig, cap de redacció de la 

secció d’esports. L’entrevista amb ell vaig poder copsar la visió de la pèrdua dels drets des 

de la perspectiva més periodística.  
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Mitjançant aquest contacte vaig poder parlar amb Bernat Soler, cap d’esports i d’estratègia 

de TV3. L’entrevista amb ell va anar més encarada a saber i conèixer quines són les 

alternatives i les tàctiques que estan ara sobre la taula per seguir sent líder d’audiència però 

sense poder disposar de cap dret televisiu relacionat amb la Competició Nacional.  

Amb tots els actors implicats, i que volien participar, sobre la taula, calia contactar amb 

personal docent perquè m’expliquessin la situació actual vista des de l’exterior. Primer vaig 

contactar amb Josep Maria Corbella, Professor del Departament de Comunicació de la UPF i 

especialista en drets audiovisuals de l’esport. Posteriorment, i per tal de tenir dues veus del 

professorat, vaig posar-me en contacte amb Ramón Terol, professor de l’Institut Superior 

de Dret i Economia (ISDE) i especialitzat en dret i gestió esportiva. Aquesta visió, em servirà 

per complementar i entendre quin és el marc legal que regeixi el futbol espanyol actualment.  

Per acabar de complementar les visions exteriors del mercat actual, vaig decidir contactar 

amb el director de Palco23, Marc Menchén. Aquest diari digital s’ha creat especialment per 

explicar totes les notícies relacionades amb l’esport a Espanya amb una visió sempre des 

del sector econòmic.   
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3. Reportatge 

Futbol en obert: anomalia destinada a la desaparició 

El nou sistema de venda centralitzada arracona el partit en obert de La Lliga  

La nova situació obliga a TV3 a reinventar-se per continuar sent líder   

 

Es mossega les ungles mentre el seu cap no para de pensar en les poques possibilitats que 

tenen avui de guanyar. Falta només 1 hora perquè tot estigui disposat sobre la gespa i 

l’àrbitre xiuli l’inici d’un encontre que, passi el que passi, farà història. Mentre espera que 

arribi l’hora esperada es posa la samarreta del seu equip. Mira l’escut i el besa. S’acaba 

d’arreglar i es vesteix per complet. Posa la bufanda i la bandera del seu equip per la sala 

d’estar. Ja fa una estona que ha engegat el televisor.  

“Un partit que avui es preveu apassionant. D’aquelles que fan afició, que fan equip i que 

poden marcar un abans i un després en la història d’aquest equip. Avui viurem una batalla, 

però no hi esperem veure sang, sinó una batalla moderna. Dos models completament 

diferents d’entendre el futbol s’enfronten avui i només un es podrà alçar amb la copa. 

Sembla que per fi tenim les alineacions. Doncs ara sí, ja tenim les alineacions de tots dos 

equips.” 

Ja fa uns 10 minuts que el programa especial previ al partit ha començat, i això encara el fa 

posar més nerviós. Es mou d’un cantó a l’altre del sofà, no torba la posició correcta. S’aixeca 

i se’n va a l’habitació per veure els últims comentaris que els seus companys han deixat a 

les xarxes socials i mata els últims minuts consumint diaris esportius digitals. La televisió 

continua encesa. 

“Sembla que avui l’entrenador ho té molt clar i vol anar a matar el partit des del minut 1. 

Saben que amb la pilota són superiors però que patiran en els contraatacs. Per tant, és 

important marcar primer i posar la por al cos al rival. El capità ja ha declarat aquesta última 

setmana que per ells és una ocasió única i que no la volen deixar escapar. També ha 

sentenciat que no tenen cap tipus de temor respecte a la polèmica de l’última setmana. Està 

convençut que aquesta vegada els àrbitres no erraran en la decisió.”  

L’ansietat li demana quelcom per menjar. Les crispetes del microones comencen a obrir-se 

i a espetegar mentre treu el cap pel marc de la porta de la cuina per veure les imatges que 

surten per televisió de l’últim matx entre tots dos equips. Posa en un bol les crispetes i llença 

les que s’han cremat. Apaga la llum de la cuina i corre cap al sofà amb el bol de crispetes a 

la mà. “Veniu, ràpid, que està a punt de començar”, crida a tota la família repartida pel pis.  
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Tots responen a l’uníson a la crida, i en pocs segons tota la família està reunida al voltant del 

televisor per gaudir de l’espectacle esportiu. Comenten com arriba el seu equip a aquell 

partit decisiu. “Jo no ho tinc molt clar avui, però sé que ho donarem tot fins al final”. “Au va 

mare, no siguis cagadubtes. Avui guanyarem”. Les paraules de la família i dels periodistes 

que retransmeten el partit callen quan per la televisió sonen els himnes dels dos equips.  

“Doncs ja ho heu pogut sentir també des de casa. Pell de gallina. Avui l’estadi està ple fins a 

la bandera i s’han sentit a una sola veu tots dos himnes. A la part sud, el mosaic que s’ha 

dibuixat ho diu ben clar: Volem tocar el cel. A la part nord han optat per desplegar una 

pancarta gegant que recorda el nombre de títols que tenen a les seves vitrines i que són els 

amos i senyors d’aquesta competició. Tot a punt. Els jugadors ja distribuïts sobre el terreny 

de joc, l’àrbitre que mira el cronòmetre i xiula l’inici d’aquesta gran final!” 

Eixugant-se les últimes llàgrimes d’alegria, tota la família encara no s’acaben de creure el 

que han vist per televisió. El seu equip, els petits, els modestos, acabaven de guanyar la 

competició més prestigiosa. Amb la victòria a la butxaca tots tenien moltes ganes de sortir 

al carrer per celebrar-ho, però abans volien reviure per televisió els gols i veure com el 

capità aixecava la copa que els acreditava com a campions.  

Més de 565 milions d’espectadors van seure davant del televisor per veure futbol al llarg 

del 2015 a Espanya. Segons l’Informe anual d’esports en TV 2015 de MediaTeam, aquesta 

xifra representa el 47% del tota de l’audiència acumulada en l’àmbit esportiu de l’any 

analitzat. Si desgranem més en concret l’informe, mostra que la competició més seguida és 

la Primera Divisió amb un acumulat total de més de 153 milions d’espectadors al llarg de 

l’any.  

Però darrere d’aquesta gran quantitat d’espectadors s’hi amaga un negoci molt convuls i 

disputat. Els operadors de televisió pública, privada o de pagament s’han barallat al llarg de 

la història per adquirir de manera exclusiva els drets audiovisuals del futbol professional 

dels equips espanyols, sobretot els de la Primera Divisió. Disputes, que en alguns dels casos, 

s’han hagut de resoldre als jutjats. A més, la falta de legislació, fins a l’any 2015, i les 

necessitats dels clubs i empreses de comunicació de treure el millor rendiment econòmic 

de l’esport farà que la lluita sigui constant al llarg de més de 50 anys. El conflicte s’ha bategat 

com a Guerra del Futbol. 

El gran atractiu que genera tenir un partit de futbol en la graella de qualsevol canal de 

televisió provoca que els operadors tinguin clar que és un dels espectacles més rendibles. 

Tot i que en alguns casos la rendibilitat econòmica no es reflecteix de manera directe, sí que 

aporta prestigi, audiències, màrqueting i publicitat a la cadena. Tenir la possibilitat d’oferir 
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partits de La Lliga de manera regular significa arrossegar una massa d’espectadors 

inimaginable i que no es produeix amb qualsevol altre esdeveniment televisiu.  

El futbol modern ha generat una exposició mediàtica dels equips, jugadors i estrelles del 

futbol, que ha convertit la comercialització dels drets en una oportunitat fonamental per 

generar ingressos per part de les organitzacions esportives. Aquest fenomen s’ha 

incrementat tant que les competicions esportives, com ara la Lliga Nacional, i de retruc els 

clubs, depenen molt dels ingressos que reben en concepte de drets televisius. Aquesta 

partida ha crescut tant els últims anys que d’ella en depenen la viabilitat de la Lliga de Futbol 

Professional (LFP) i els clubs de futbol que la conformen.   

La venda individualitzada dels drets audiovisuals per part de cada club ha provocat una 

llarga batalla constant entre els tenidors dels drets audiovisuals generant desigualtats entre 

les parts contractuals. A més, això ha propiciat que moltes vegades els teleespectadors no 

tinguin molt clar on poder veure el futbol. La proliferació de múltiples canals que oferien 

futbol i la falta d’acord entre les parts implicades feia tornar boig a l’espectador que volia 

veure tota la jornada futbolística.  

Molt lligat amb la modernització del futbol i amb l’increment del negoci dels drets 

audiovisuals, en els últims anys, han guanyat protagonisme les cadenes de pagament. Les 

televisions de pagament depenen, actualment i ho feien en el passat, de la seva capacitat per 

poder programar partits de futbol professional. L’aparició contundent de les televisions de 

pagament a obligat al seguidor que volia veure futbol a rascar-se la butxaca, a la vegada que 

ha fet desaparèixer de la primera línia gairebé tot l’esport rei que s’oferia en obert.     

Des de l’any 2006 que TV3 ja no té els drets audiovisuals del Barça i des de la temporada 

2012-13 que ja no dóna cap partit de la Competició Nacional en obert. La pèrdua d’aquests 

drets audiovisuals ha vingut molt lligada amb les fortes retallades pressupostàries que ha 

patit la corporació, juntament amb un augment exponencial dels preus dels drets. Davant 

d’aquest panorama la televisió pública de Catalunya s’ha hagut de reinventar i buscar altres 

camins per atraure els espectadors, a la vegada que intenten que els canvis no repercuteixin 

en els seus índexs d’audiència. 

Com s’ha arribat a la situació actual en els conflictes pels drets televisius? Quina és aquesta 

situació i com s’encara el futur? Quin és el marc legal que actualment regula els drets del 

futbol? S’ha arribat a la pau definitiva amb la centralització dels contractes? Com encara TV3 

la pèrdua d’aquests drets i què fa per reinventar-se? De les grans lligues europees només 

l’espanyola té l’obligació de donar un partit en obert. Aquesta mesura té futur? Si desapareix 
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aquest partit en obert, on queda el dret a la informació? La monetització del futbol garanteix 

l’interès general o el perjudica?  

 

El futbol espanyol professional en xifres  

Per entendre i donar valor a les preguntes, cal comprendre la magnitud actual del futbol 

professional. O el que és el mateix, conèixer concretament quins són els valors i xifres que 

mou la Lliga Professional de Futbol o també coneguda comercialment com La Lliga, òrgan 

que controla i regula els clubs que participen en la Primera i la Segona Divisió estatal.  

Amb el pas del temps l’esport de Koeman, Pelé, Maradona i Messi s’ha convertit en un 

fenomen seguit arreu del planeta creant adeptes per allà on passa. Moltes històries 

individuals i col·lectives es desprenen de l’emoció del futbol, els estadis espanyols s’omplen 

cada cap de setmana per gaudir de l’entreteniment més massiu d’aquest país. Això, sumat 

amb tot el que es genera al voltant dels clubs de Primera i Segona Divisió, té un impacte 

econòmic a l’Estat molt important.   

Segons l’informe de KPMG Sports, encarregat per la LFP i presentat el juny de 2015, el futbol 

professional va generar més de 7.600 milions d’euros al llarg del 2013. Això representa el 

0,75% del PIB espanyol. Una dada que amb els temps ha anat creixent de manera constant. 

El 2011 i el 2012 va representar un 0,68% i un 0,72% respectivament. En aquestes dades 

s’engloba l’impacte directe, indirecte i induït sobre el PIB espanyol. En global significa que 

el futbol és un component de l’economia espanyola que està a l’alça i en un dels seus 

moments més àlgids de la seva història.  

Aquest mateix estudi determina que l’impacte directe del futbol professional al PIB va 

arribar a la xifra de 3.600 milions d’euros, és a dir, un 0,35% del total del Producte Interior 

Brut. Aquesta gran quantitat de milions es reparteix en diversos conceptes i aspectes 

relacionats de manera directe amb el futbol professional espanyol: compra d’entrades, 

quotes de socis, les quinieles i apostes, hostaleria, premsa esportiva i generalista, compra 

de merchandising, accés a internet, despeses d’empreses en publicitat, despeses dels 

patrocinadors dels clubs o adquisició de televisió de pagament per part dels aficionats.  

Aquest últim concepte és un dels més importants econòmicament parlant, només superat 

per les apostes. Els aficionats espanyols van invertir 515 milions d’euros per veure futbol 

professional a través de la televisió de pagament durant el 2013. El 95% d’aquesta quantitat 

invertida per veure futbol va anar relacionada amb l’adquisició de paquets concrets de 

futbol (Gol TV, Canal+ Liga, Canal+ Liga de Campeones, etc.). Això va provocar que el consum 
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de PPV (Pagar Per Veure), l’any analitzat, només representés un 5%. Des de l’any 2011 el 

PPV ha experimentat una caiguda sostinguda del 30% anual.  

Als 515 milions d’euros cal afegir, segons indica l’informe, aproximadament uns 200 milions 

per la venda dels drets a televisions estrangeres. Aquesta dada és aproximada perquè són 

xifres de propietat privada i confidencial de les empreses. Per tant, les televisions de 

pagament que l’any 2013 van oferir futbol professional es van embutxacar més de 715 

milions d’euros, només en concepte de quotes de subscriptors per veure l’esport rei des del 

sofà de casa i el que guanyen de la venda a l’estranger.  

Les dades confirmen que actualment el món del futbol és l’esport que més diners mou a 

Espanya i això les operadores de televisió ho saben. Però també és el que mobilitza més 

aficionats?  

Segons l’enquesta del CIS del juny de 2014, a la pregunta quin és l’esport que més interessa, 

el 48% dels enquestats van manifestar que era el futbol. És a dir, que gairebé la meitat de la 

població espanyola indica que li interessa l’esport rei. En segona posició queda el tennis 

amb un 21% i en tercera el bàsquet amb un 17%. Aquesta mateixa enquesta, també revela 

que un 67,4% dels enquestats senten simpatia per algun equip de futbol professional.  

Per si això fos poc, al llarg de tota la temporada 2014-2015, més de 9.500 milions 

d’assistents van desplaçar-se als camps de Primera Divisió per veure el seu equip. El que 

representa una mitjana de 977.903 assistents cada mes als camps de futbol de la màxima 

categoria professional. Una dada que es manté estable des del 2005, segons es recull en la 

memòria de La Lliga corresponent a la temporada 2014-15. Aquesta mateixa memòria 

també indica que més de 141 milions d’espectadors van seguir per televisió, en obert i de 

pagament, la Primera Divisió de La Lliga.  
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A més, sí una cosa té peculiar el futbol és la seva transversalitat. El futbol aconsegueix unir 

molts aficionats independentment de la seva professió, classe social o ideologia, i aquí rau 

part del secret de l’èxit. L’interès pel futbol sobrepassaria el 50% dels enquestats en aquells 

situats en la vella classe social mitjana (empresari, autònom, agricultor) i en els obrers 

qualificats. Molt a prop, i en alguns casos fregant el 50% dels interessats, hi hauria els obrers 

no qualificats, la nova classe mitjana i la classe alta i mitjana alta, segons indica el CIS.  

 

Més o menys passa el mateix quan es pregunta per futbol i ideologia. La gran majoria dels 

enquestats pel CIS es situen entre el centreesquerra i el centredreta. Justament en aquests 

casos l’interès ronda per a tots el 50%. Més diferències hi ha entre l’extrema dreta i 

l’extrema esquerra. En el cas dels primers l’interès pel futbol es dispara fins a gairebé el 

70% mentre que en el cas de l’extrema esquerra es redueix fins al 40%.  

 

Realitat cultural i singularitat futbolística espanyola  

Més enllà de tot aquest ball de xifres que ajuden a il·lustrar la grandària del futbol 

professional espanyol, aquest esport també és important perquè s’ha vinculat intensament 

amb els sentiments nacionals de cada individu. L’exposició d’anhels nacionals, sobretot en 

èpoques passades, ha provocat que el futbol estigui molt lligat amb el bagatge cultural del 

país, fet que explica el seu arrelament actual.  

Amb el règim franquista a l’Estat, el futbol va passar a ser una via d’escapada per tots aquells 

que vivien en la precarietat econòmica, vital i cultural sota les ordes del General Franco. Al 

llarg d’aquest període, el Madrid es convertirà en l’equip del règim i serà la millor imatge de 
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la dictadura a l’exterior. A partir dels anys 50 i 60 el fort sentiment de nacionalitat pròpia 

dels bascos i dels catalans es vehicularà i es projectarà a través del futbol. Anar al Camp de 

les Corts els diumenges servia als culers per impulsar una poderosa performance nacional. 

Era l’única oportunitat que milers de catalanes pengessin les seves senyeres, entonant 

cançons com Els Segadors i parlessin en la seva vilipendiada llengua materna, tal com 

explica Ramón Llopis, en un assaig anomenat Claves etnoterritoriales de la història del futbol. 

Aquestes demandes fortament expressades en les dues nacions històriques s’expandirà de 

manera fulgurant. Galícia, País Valencià i Andalusia també començaran a utilitzar els clubs 

de futbol i els estadis per expressar les seves demandes autonòmiques. D’aquesta manera, 

segons Llopis, a partir de la dècada dels noranta el futbol espanyol assisteix al desmuntatge 

de la seva estructura radial: L’hegemonia identitària de la Selecció Espanyola i del Reial 

Madrid es converteixen en un solar sobre el qual s’edifiquen noves identitats. Tenen molt a 

veure amb aquest procés la creació de televisions i publicacions esportives d’àmbit 

autonòmic.  

Més enllà de l’opinió de cadascú en relació a la forma d’utilitzar el futbol com mecanisme 

per fugir de la dictadura, a ningú se li escapa que això ha contribuït a què el futbol a Espanya 

sigui un esport massiu i que moltes vegades es consideri l’opi del poble. I això, no deixa de 

ser un element que també defineix el futbol, sigui per bé o per mal. Segons Llopis hi ha una 

liberalització del model en els quals el futbol pot expressar identitat. D’aquesta manera el 

que ara sorgeix és una escena multidimensional en la qual la identitat és manifestada de 

diverses formes, algunes paradoxalment contradictòries. 

Això recalca una altra peculiaritat del futbol. No ens oblidem que cada aficionat comença a 

seguir un equip perquè el seu pare o avi li transmet la passió. O perquè es vol sentir part 

d’algun col·lectiu a l’escola quan és petit o tot el contrari, perquè vol sentir-se diferent i 

especial. Guanyar-ho tot i ser el rei de l’esport o sempre estar al límit de la derrota i del 

descens, són els factors que fan afició.  

A partir d’aquí, un cop cadascú ja és madur i gran, busca les justificacions injustificables per 

dirimir perquè és d’un equip o d’un altre. És en aquest punt i per sobre del ball de les 

emocions i els sentiments a flor de pell, que es desenvolupa un dels negocis més importants 

a nivell esportiu per aquest país i per a les operadores de telecomunicacions.  

Breu bagatge històric  

El mercat audiovisual futbolístic s’ha regulat sempre sol i el govern no hi ha intervingut fins 

al 2015 i a petició del propi sector. L’augment progressiu del valor dels drets audiovisuals i 
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la falta de legislació reguladora del mercat ha fet que cada cert temps es produeixi una 

batalla entre els actors que participen en el mercat audiovisual del futbol espanyol.  

Fins a la temporada 1997-1998 els drets audiovisuals del futbol professional es van 

comercialitzar de manera centralitzada. És a dir, la Lliga de Futbol Professional era  

l’encarregada de tancar els contractes amb les operadores que oferissin l’acord més sucós 

econòmicament. Tot canviarà amb l’aparició d’Antena 3 en el mercat el 1995. La cadena 

privada va començar a firmar contractes amb els clubs de manera individualitzada, és a dir, 

anant club per club. Antonio Asensio, l’aleshores president d’Antena 3, va trencar així amb 

el model utilitzat fins al moment.  

És en aquest instant quan es va desenvolupar una batalla entre operadors televisius per 

adquirir els drets dels equips de Primera i Segona Divisió. Aquest conflicte s’ha anomenat 

Primera Guerra del Futbol i va tenir com a actors principals: Antena 3, Canal+ (Gestionat 

per Sogecable, empresa participada per PRISA) i la FORTA (Federació d’Organismes de 

Ràdio i Televisió Autonòmics).  

La batalla va acabar, el 24 de novembre de 1996, amb l’anomenat Pacto de la Nochebuena. 

El pacte va establir que a partir de la temporada 1997-1998 Antena 3, Canal+ i la FORTA 

passaven a crear i ha gestionar una empresa audiovisual que es va encarregar d’assumir 

tots els costos dels drets audiovisuals, així com distribuir-ne els drets i explotar-los. Aquesta 

empresa es va anomenar Audiovisual Sport.  

Però la implementació tecnològica del PPV (Pagar Per Veure) i la proliferació de dues 

plataformes digitals (Canal Satélite Digital, propietat de Sogecable i Vía Digital, propietat de 

Telefónica) va arrencar una nova batalla, que la majoria d’actors l’engloben dins la Primera 

Guerra del Futbol. Aquest primer gran conflicte es va saldar de manera definitiva amb la 

unió de totes dues plataformes en una sola. La nova plataforma es va anomenar a Digital+ i 

estarà gestionada per Sogecable.   

La Segona Guerra del Futbol, que esclatarà el 2007, va estar protagonitzada, aquest cop, per 

Mediapro i Sogecable, que repetia en la batalla. El segon conflicte va ser més potent, amb 

demandes judicials que desgastaran econòmicament les dues empreses obligant-les a 

arribar a un acord, l’any 2009, per no destruir-se mútuament. El pacte de pau entre 

Mediapro i Sogecable va anar de la mà de l’aprovació de la TDT de pagament. Aquesta nova 

modalitat de la TDT la va utilitzar l’operadora catalana per impulsar de Gol TV, i la va 

utilitzar per retransmetre els seus drets futbolístics. Aquest canal es va mantenir obert fins 

a la temporada 2014-2015.  
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La reaparició de Telefònica i la implementació d’un decret llei l’any 2015, han reobert un 

nou escenari que a dia d’avui sembla haver arreglat la guerra permanent. D’aquesta manera, 

actualment hi ha nous actors que participen en el mercat audiovisual futbolístic espanyol. 

Per una banda, i com a novetat des de la temporada 1997-1998, LFP o també coneguda 

comercialment com a La Lliga, s’encarrega, novament, de comercialitzar de manera 

centralitzada els drets audiovisuals. D’aquesta manera la LFP negocia i ven els drets dels 

clubs de Primera i Segona Divisió i un cop ha recollit els diners els reparteix als clubs.  

Els drets que ven La Lliga els compren operadors televisius que oferiran els partits a través 

de les seves plataformes o canals. Els operadors televisius poden ser de pagament 

(Movistar/Telefònica, Mediapro, Vodafone i Orange), privats (Mediaset i Atresmedia) o 

públics (RTVE i TV3, i la resta de cadenes autonòmiques). En el cas de Telefònica la seva 

plataforma digital s’anomenarà Movistar+, en el cas de Vodafone es dirà VodafoneTV i 

Orange utilitzarà el nom de OrangeTV.  

Mediapro és una empresa promotora, i el que farà amb els seus drets adquirits és impulsar 

el canal BeIN Sports i BeIN SportsLaliga. Posteriorment obrirà un concurs públic perquè 

tots els operadors televisius que ho vulguin puguin fer una oferta per adquirir el canal de 

Mediapro i oferir-lo així en les seves plataformes.  

Els altres dos actors, les televisions privades i públiques, operaran sempre en obert per a 

tot el públic i explotaran els drets adquirits a través dels seus canals en obert (Tele5, Antena 

3, TV3, TVE, La Sexta, Cuatro etc.).  

 

Marc legal actual  

El mercat audiovisual es va organitzar a partir de la temporada 1997-1998 mitjançant la 

negociació individual de cada club amb els operadors televisius. Això implicava que l’entitat 

esportiva pactava de manera individual els drets dels partits que disputava com a local amb 

l’operador que millor oferta li feia. Abans que es disputés el partit, el club visitant havia de 

donar el seu consentiment per la retransmissió del matx. Era la fórmula que, a priori, 

respectava més la lliure competència del mercat i facilitava la confecció de preus eficients. 

La competència feia que hi hagués més plataformes, i per tant, un accés més fàcil per a 

l’usuari final i una millor oferta pels clubs.  

Aquestes virtuts, quan es va posar en pràctica el model, es van veure sobrepassades. El 

mercat es va tornar inestable i fragmentat generant conflictes entre els tinents dels drets i 

els propis clubs, ja que sempre era necessari el vistiplau del visitant que a vegades havia 
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signat els seus drets audiovisuals amb un altre operador televisiu. Aquesta batalla, en el 

millor dels casos, acabava amb un acord entre les parts amb la supervivència com a principal 

objectiu. En el pitjor dels casos les operadores implicades en el conflicte es barallaven 

judicialment i les autoritats de la competència havien d’intervenir-hi per dictaminar una 

solució, amb costos econòmics per totes les parts implicades.  

El fet d’estar sempre pendent de l’equip visitant generava inestabilitat en el sector i 

provocava que les televisions invertissin més generosament en els equips que millors 

audiències donaven. Els clubs més petits es quedaven amb pitjors contractes i afavorien així 

la desigualtat econòmica i esportiva entre clubs. A més, els contractes eren massa llargs i els 

drets de preferència i tanteig impulsaven el tancament del mercat en favor d’uns pocs 

operadors.  

Per tot això, la venda individualitzada que utilitzava el mercat espanyol va ser qualificat per 

la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), en l’Informe sobre la 

competència en els mercats d’adjudicació i explotació dels drets audiovisuals del futbol a 

Espanya realitzat l’any 2008, com un mercat necessitat de canvis i modificacions per tal 

d’afavorir el funcionament i la competència del mercat.  

En aquest mateix informe es parlava d’una fórmula alternativa. La venda centralitzada dels 

drets audiovisuals. Tot i això, en les conclusions del redactat, la CNMC indicava que 

corresponia als mateixos operadors del mercat adaptar el seu comportament pel millor 

funcionament, independentment de la seva posició en el mercat. Malgrat aquestes 

recomanacions de la Comissió, fins a l’any 2015 no va existir un marc normatiu que 

regularitzés, amb caràcter general, les condicions d’adquisició i exercici dels drets de difusió 

televisiva dels campionats nacionals de futbol (Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya).  

A la vista del mal funcionament del model, de la poca capacitat d’autoregulació dels propis 

clubs i competicions hi ha demanda expressa de la Junta Directiva de la Reial Federació 

Espanyola de Futbol el passat 7 d’abril de 2015, el govern espanyol va impulsar un Reial 

Decret-Llei de mesures urgents en relació a la comercialització de drets d’explotació de 

continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.  

El Reial Decret-Llei 5/2015 posa sobre la taula l’obligació de cedir els drets audiovisuals a 

les entitats organitzadores de les competicions nacionals perquè els comercialitzin de 

manera centralitzada, allò que el 2008 la CNMC ja havia estudiat com una fórmula 

alternativa viable.  “La Lliga va veure que la seva competició perdia competitivitat i interès 

a causa del sistema individualitzat de venda dels drets futbolístics”, justifica convençut 

Josep Maria Corbella, professor de la UPF i especialista en drets audiovisuals de l’esport. 
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El decret, que va entrar en vigor l’1 de maig de 2015, indica que les entitats han d’explotar 

aquests drets mitjançant un sistema d’adjudicació i explotació públic a través de lots 

audiovisuals. Aquests lots agruparan una oferta que s’adjudicarà al millor postor, amb la 

condició que una mateixa operadora no pot adquirir més de 2 lots i la durada del contracte 

no pot superar mai els 3 anys.   

Per primera vegada des de la temporada 1997-1998, els drets audiovisuals del futbol es 

regeixen per un sistema centralitzat. Aquesta decisió va costar de tirar endavant perquè 

Barça i Madrid, que rebien gairebé el 33% dels ingressos totals, segons dades de la mateixa 

Lliga, eren els més reticents a tirar endavant el decret perquè aquest en regulava també les 

condicions de repartiment. Finalment, però, van posar-se d’acord amb els altres clubs i van 

permetre la posada en marxa del decret.  

Pel que fa als criteris de repartiment dels beneficis, el decret obliga que el 50% dels 

ingressos que s’obtinguin per la venda centralitzada dels drets audiovisuals s’haurà de 

repartir a parts iguals per a tots els clubs. L’altre 50% es dividirà de nou. Un 25% s’haurà 

de repartir segons la classificació final de les últimes 5 temporades i l’altre 25% restant 

segons la implementació social. Aquest últim criteri vindrà determinat per la venda 

d’entrades de les últimes 5 temporades i la generació de recursos per la comercialització 

televisiva.  

També s’indica que un cop repartits els beneficis la diferència entre el que més diners rep i 

el que menys, no podrà ser mai superior a 4,5 vegades. En cas que la recaptació total sigui 

superior als 1.000 milions d’euros, la diferència entre el que més cobra i el que menys 

s’haurà de reduir a 3,5 vegades. Actualment la diferència es trobava a 8 a 1. (Per tal que 

quedi clar i reflectit en la realitat, més endavant s’exemplificarà amb un gràfic real que 

reparteix les quantitats per club aplicant els barems del Decret-Llei).  

El decret pretén, amb totes aquestes mesures, impulsar una competició més solidaria entre 

els equips participants, repartint de manera igualitària el 50% dels ingressos. El govern 

espanyol també busca la regularització d’un esport que té una gran rellevància social 

innegable i importantíssima en la ciutadania espanyola. A més, l’executi no s’amaga i indica 

que la regularització jurídica del mercat audiovisual futbolístic permetrà establir una base 

sòlida per al desenvolupament del mercat de la televisió de pagament, que fins a aquestes 

dates és molt inferior al de la resta de la Unió Europea.  

En relació amb la competència del mercat i també el paper de la televisió de pagament, la 

CNMC, en l’informe sobre el Reial Decret del 2015, indica que la fórmula per venda els drets 

de manera centralitzada propicia la generació d’eficiències, ja que les operadores no han de 
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negociar club per club. Afegeix que ajuda a comercialitzar una sola marca hi ha crear un 

producte relacionat amb La Lliga, fet que li atorga prestigi. Tot i que no exclouen que aquesta 

marca i producte únic no es pugui aconseguir d’una altra manera. Finalment també indica 

que la venda centralitzada proporciona una solidaritat financera entre equips.  

Malgrat recalcar que el decret té aquests punts positius, en el mateix informe la CNMC 

conclou que el sistema escollit és de difícil justificació des del punt de vista de la 

competència. La Comissió aposta, de manera contradictòria al que al·legava el 2008, per un 

sistema de venda individualitzada basat en el dret d’arena pur. És a dir, que no calgués el 

vistiplau de l’equip visitant com s’havia estat fent fins al moment a Espanya. Aquest sistema 

potenciaria l’entrada de competidors audiovisuals nous que volguessin introduir-se en el 

sector. Però la Comissió també recorda que la Comissió Europea ja ha donat llum verda a 

sistemes molt semblants al presentat en el decret en altres països i competicions europees.  

A pesar d’aquestes recomanacions al Reial Decret-Llei es va tirar endavant i va ser molt ben 

rebut pels clubs més petits i la Competició Nacional. La posada en marxa del decret va tocar 

alguns punts de la Llei General de la Comunicació Audiovisual. Aquesta llei va entrar en 

vigor el maig de 2010 i regula el sistema audiovisual espanyol, i en dos dels seus punts parla 

sobre el mercat futbolístic espanyol.  

La Llei garanteix ,en l’article 19, que aquells drets que hagin estat adquirits en règim 

d’exclusivitat i siguin d’interès general hauran de poder ser difosos en un resum de màxim 

90 segons en els informatius generalistes. També s’indica que el servei radiofònic menjarà 

a part i tindrà lliure accés als camps de futbol per retransmetre el partit, havent de pagar, 

només, els costos generals de l’exercici del seu dret.  

En el punt 20 de la Llei es recull el que ja s’indicava en la Llei aprovada per l’executiu d’Aznar 

l’any 1997, mal anomenada Llei del futbol. L’article de la nova llei recull els diversos 

esdeveniments esportius que, per interès general de la ciutadania, s’han de retransmetre en 

obert. “Cap govern vol passar a la història com el culpable de  matar el futbol en obert”, 

sentencien fonts encarregades de la gestió dels drets esportius de Mediarpo i que 

prefereixen restar en l’anonimat.  

Entre un catàleg de més de 14 esdeveniments diversos, en destaca l’obligatorietat de 

retransmetre un partit en obert per cada jornada de La Lliga, la final de la Champions 

League, les semifinals i la final de la Copa del Rei, tots els partits oficials de la selecció 

espanyola de futbol així com les semifinals i la final de l’Eurocopa i Mundial. Aquest conjunt 

de partits hauran de ser retransmesos en obert per a tot el territori espanyol de manera 
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obligatòria. Amb aquest marc legal que delimita i defineix el mercat audiovisual futbolístic, 

quina és la situació actual?  

 

Movistar i Mediapro, els gegants del sector  

Actualment el mercat està dominat per dos actors amb estratègies de creixement ben 

diferenciades. Un servei que sigui capaç d’oferir ADSL, telefonia mòbil i fixe i televisió de 

pagament en una sola factura i que sigui més atractiu que el de la competència. Aquesta és 

la fita que Telefònica va començar a materialitzar el juny de 2014, quan va comprar el 56% 

del capital social de Digital+ (gestionat per Prisa TV, anteriorment conegut com a Sogecable) 

i va impulsar Movistar+. La nova plataforma de televisió de pagament funcionarà a través 

d’internet, per la qual cosa, ja no cal una instal·lació d’antena parabòlica.  

L’absorció de Digital+ donarà a Movistar, fins a dia d’avui, un potencial increïblement 

superior respecte la seva competència més directe en el mercat audiovisual futbolístic. “Les 

ofertes convergents, o també anomenades fusión, posen molt fàcil la possibilitat de comprar 

paquets premunim. Només cal trucar, pagar la quota i gaudir del futbol, mentre que abans 

havia de venir un instal·lador”, argumenten les fonts de Mediapro.  

Amb aquesta fusió hi ha possibilitats reals que el mercat audiovisual es converteixi en un 

monopoli en mans de Movistar. Per aquesta raó, la CNMC va aprovar l’operació de compra 

però amb una sèrie de condicions expressades en l’informe vinculant de la Comissió i que 

finalment es va ratificar al 23 d’abril del 2015. Les principals condicions expressades pel 

regulador de la competència, indiquen que l’empresa de telefonia ha d’obrir 

obligatòriament el 100% dels seus canals prèmium a la competència. Els rivals podran 

comprar un màxim del 50% d’aquests canals. A més, les ofertes podran ser discutides i sota 

una sèrie de condicions de mercat.  

Això vol dir, que paquets com el del futbol, i que seran denominats com a prèmium a través 

de la nova plataforma Movistar+, podran ser venuts a la competència si aquesta veu adient 

comprar-ne els drets. Però “aquells que compren el 50% de l’oferta no deixen de ser uns 

llogaters del producte que té Movistar. Les autoritats que teòricament vetllen per la 

competència no haurien de permetre que Telefònica domini el 80% del mercat de la 

televisió de pagament, com ho fa actualment”, argumenten fonts encarregades de la gestió 

dels drets esportius de Mediarpo. Movistar+ ha declinat l’entrevista proposada i ha preferit 

no aparèixer en aquest reportatge com a font primària.  

En vistes del moviment estratègic d’adquisició de Prisa TV, Mediapor, màxim rival de 

Telefònica, va decidir tancar Gol TV i fer arribar a Espanya BeIN Sports, el canal temàtic de 
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Qatar. “Mediapro sempre ha tingut esperit de productora, en el sentit que ha fet coses 

perquè tinguessin la difusió més gran possible, i amb aquesta idea ha nascut BeIN Sports. 

Un canal  que el produïm i l’empaquetem nosaltres amb la màxima qualitat possible per 

vendre’l a les plataformes de pagament”, expliquen les fonts de Mediapro.  

D’aquesta manera, mentre el magnat de les telecomunicacions aposta per l’adquisició en 

exclusiva dels drets, matisada amb la sentència de la CNMC, l’empesa catalana i dirigida per 

Jaume Roures adquireix els drets per produir-los en un canal propi i vendre’l a les  

operadores de televisió. “Creiem que no té sentit seguir fent el que fèiem fins ara. Emetre el 

mateix partit i utilitzar les mateixes càmeres, però fer dues produccions diferents i doblar 

comentaristes no té coherència. Aquest canvi de mentalitat i de pertinença de possessió que 

té Movistar ha estat difícil de canviar”, asseguren les fonts de Mediapro.  

“Mediapro planteja els drets futbolístics, on tenen molts anys d’experiència, com un camp 

per fer negoci. En canvi, dubto de la rendibilitat econòmica directe de l’operació de 

Telefònica, fet que no impedeix que ho rendibilitzi estratègicament eixamplant, per 

exemple, la massa dels seus abonats”, explica Josep Maria Corbella, professor de la UPF i 

especialista en drets audiovisuals de l’esport.  

Es defineixen, així, dos models diferents que controlaran i dominaran els drets audiovisuals 

futbolístics de les competicions nacionals a Espanya a partir de l’entrada en vigor del decret 

llei i, sense deixar espai a les televisions obertes, siguin privades o públiques. 

 

La posada en marxa del Decret-Llei i la fi de la guerra audiovisual  

Amb aquest escenari descrit va arribar el moment que el Decret-Llei entrés en vigor. Però 

aquest no obliga de manera expressa a aplicar les normes fins a la temporada 2016-2017, 

moment que els drets s’han de comercialitzar de manera centralitzada i seguint els passos 

indicats en la legislació. “El Decret és una demanda del propi sector que sol·licita l’ajuda del 

govern per regular el sistema. No cal un decret per fer la venda centralitzada però la falta 

d’acord entre totes les parts així ho demanda”, recorda Roger Brosel, cap de continguts i 

programes de la LFP.  

Acollint-se al que deia la llei, la temporada 2015-16, que acaba de finalitzar, no s’ha regulat 

estrictament segons el Decret. La clau d’aquesta decisió és que tant Mediapro com 

Telefònica tenien en possessió drets audiovisuals dels clubs adquirits de manera 

individualitzada abans que entrés en vigor el Decret i que tenien vigència fins al juny de 

2016. Tot i això, les dues parts van cedir els seus drets a la LFP perquè els comercialitzés de 
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manera centralitzada i es provés també el repartiment dels ingressos segons els criteris 

establerts en el decret. A canvi, Movistar explotava els drets nacionals dels partits de la Lliga 

i la Copa del Rei mentre que l’operadora catalana ho feia dels internacionals.  

A més, la Comissió Nacionals dels Mercats i la Competència també recomana esperar a fer 

la venda centralitzada fins a la temporada 2016-2017 per no beneficiar a Mediarpo i 

Telefònica. Pel que fa al partit en obert obligat per llei, al llarg de la temporada actual se l’ha 

quedat Televisió Espanyola (TVE).  

Per primera vegada, i un any abans de seguir estrictament el que deia el decret, també s’han 

regulat els resums dels partits. D’aquesta manera, La Lliga va vendre els drets dels resums 

de tots els partits de Primera Divisió a la cadena pública espanyola de manera exclusiva.  

La venda dels resums a TVE privarà, a partir d’aquesta temporada, que qualsevol altre 

operador en obert pugui mostrar cap tipus d’imatge en forma de resum, més enllà del que 

indica la Llei Audiovisual: només 90 segons de resum per cada partit i tan sols amb la 

possibilitat d’emetre’s en els telenotícies d’informació general.  En primera instància, però, 

La Lliga va fer una lectura esbiaixada d’aquesta llei i va obligar a les cadenes a emetre només 

90 segons pel còmput global de tots els partits del dia de cada jornada. En veure que s’estava 

violant la llei audiovisual, Mediaset va presentar un informe contra La Lliga a la CNMC, i 

aquesta li va atorgar la raó el 14 de gener de 2016. 

A causa d’aquesta decisió, TVE va considerar que el seu producte quedava desvaloritzat, ja 

que permetia a la competència emetre 90 segons de resum de cada partit, en 2 espais 

d’informació general i amb una caducitat de 24 hores. Un mes després de la decisió de la 

CNMC, Televisió Espanyola va deixar d’emetre Estudio Estadio, programa on exercia els 

drets comprats a La Lliga. Malgrat aquesta decisió, la resta d’operadors en obert hauran de 

seguir la llei i només emetre els resums de 90 segons en dos telenotícies generalistes. 

Programes temàtics com Hattrick Barça, El Chiringuito o Jugones no podran emetre cap 

imatge dels partits. 

Un cop passada aquesta temporada de transició i esgotats els drets que posseïen Mediapro 

i Movistar, La Lliga vendrà de forma centralitzada tots els drets que es derivin de la Primera 

i Segona Divisió i també de la Copa del Rei, tal com indica el decret. De fet, el 13 de novembre 

de 2015 ja es van presentar les bases del nou concurs que es va tancar al passat 2 de 

desembre. De tots els lots que es van presentar només els destinats a la televisió de 

pagament han quedat atorgats. La resta, de moment, han quedat deserts i sense comprador, 

ja que les ofertes que han arribat a La Lliga no compleixen els requisits mínims.  
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LOTS A ADJUDICAR DESCRIPCIÓ ADJUDICATS A... 

 DESTINAT A LA TV EN OBERT  

 
Lot 1 

Un partit en obert de Primera Divisió en exclusiva 

designat per La Lliga i que es celebrarà el divendres a les 

20:30h. No es podran retransmetre equips que estiguin 

disputant competicions europees ni tampoc Barça, 

Madrid, València ni Atlético de Madrid. Dret de resum del 

seu partit amb una durada màxima de 3 minuts.  

 
 

Pendent 
 

 

 
Lot 2 

Un partit en obert de la Copa del Rei de cada ronda 

eliminatòria en segona selecció i les semifinals en 

primera selecció. Tot en exclusiva i en obert. Dret a 

resum per partit amb una durada màxima de 3 minuts. 

 
Pendent 

 

 
 

Lot 3 

Resums en obert de totes les Competicions Nacionals 

amb possibilitats d’emetre’ls un cop acabi l’últim partit 

del dia de la jornada. L’exclusivitat total és per a 

l’operador en obert, però compartida amb la televisió de 

pagament que obtingui els lots 5, 6, 8 i 10 que també 

tindran dret a resum.  

 
 

Pendent 

 
Lot 4 

Sis partits en obert de Segona Divisió, en segona selecció. 

Coexistiran i podran ser emesos de manera simultània 

respecte els lots 7 i 8. Dret a resum de màxim 3 minuts 

dels seus partits.  

 
Pendent 

 
Lot 5 

Un partit de Primera i Segona Divisió en primera selecció i 

els sis partits de la fase d’ascens a Primera. Per a 

televisions de pagament o en obert. Drets a resums de 12 

minuts de totes les competicions.  

 

Telefònica per 750 

milions d’euros per les 
tres temporades 

 DESTINAT A LA TV DE PAGAMENT  

 
Lot 6 

Vuit partits de Primera Divisió en exclusiva en tercera 

selecció i tots els partits de la Copa del Rei, exceptuant 

els que s’han adjudicat en el lot 2 i també exceptuant les 

semifinals i la final, que tal com indica la llei s’han de 

donar en obert.  

 

Mediapro per 1.900 

milions d’euros per les 
tres temporades 

 
Lot 7 

Deu partits de Segona Divisió en exclusiva i en segona 

selecció. Dret a resums de tots els partits de Segona 

Divisió amb una durada màxima de 12 minuts.  

La Lliga comercialitzarà 
aquest lot de manera no 
exclusiva al no rebre cap 

oferta que complís els 
requisits mínims. 

 
Lot 8 

Tots els partits de Primera i Segona Divisió, tots els partits 

de la Copa del Rei i la fase d’ascens de Primera. 

Exceptuant els partits previstos per llei en obert. Dreta a 

resums de tots els partits de les Competicions Nacionals 

amb un màxim de 12 minuts.  

 
Orange + Vodafone 

per 300 milions d’euros 
per les tres temporades. 

 
Lot 9 

Partits sota demanda en exclusiva per retransmetre en 

Internet. Emissió en directe o diferida de tots els partits 

La Lliga comercialitzarà 
aquest lot de manera no 
exclusiva al no rebre cap 
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de Primera i Segona Divisió i la Copa del Rei. Tindrà un 

pels de 7 dies per a consumir-los.  

oferta que complís els 
requisits mínims. 

 
Lot 10 

Clips o mini-resums de 90 segons de tots els partits de 

Primera i Segona Divisió i de la Copa del Rei per a ser 

difosos per a Internet.  

La Lliga comercialitzarà 
aquest lot de manera no 
exclusiva al no rebre cap 

oferta que complís els 
requisits mínims. 

Elaboració pròpia. Font: Bases de La Lliga.  

 

Els lots que de moment no tenen comprador ja han quedat deserts tres vegades. Malgrat 

això, la licitació segueix oberta a “l’espera que hi hagi alguna proposta que compleixi els 

requisits mínims”, comenta Brosel. En el cas que no arribés cap oferta, a causa dels preus 

que demanda La Lliga, des de l’associació es recorda que poden quedar deserts i que 

aleshores s’haurà de buscar algun altre tipus d’acord. 

A primer cop d’ull queda clar que la venda centralitzada té dos efectes: l’increment 

percentual del preu del producte i l’exclusió de la televisió en obert, i sobretot les televisions 

públiques, que no poden pagar un preu tan elevat i per tant es queden sense els drets.   

La primera conseqüència significa que La Lliga passarà a recaptar un 52,5% més del que 

recaptava la temporada 2013-2014 quan els drets encara es venien de manera 

individualitzada. Segons les dades proporcionades per La Lliga, La Vanguardia i Marca, la 

temporada 2016-2017 l’associació recollirà un total de 1522 milions d’euros. Aquests 

diners surten de la venda dels lots ja adjudicats, més els drets internacionals i, per tant, 

encara en caldrien sumar més diners si finalment s’adjudiquen els lots que encara no tenen 

comprador.  
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Tal com es pot observar en el gràfic el creixement és espectacular. Cal indicar que la 

temporada 2014-15 baixa respecte a la que la precedeix perquè les dades que s’han recollit 

representen directament els ingressos que rebia cada club i per tant, una quantitat dels 

diners s’ha quedat en mans d’actors participants en el procés. També cal remarcar que en 

la darrera temporada dibuixada en el gràfic es comptabilitzen els ingressos per la venda 

dels drets de la Primera i Segona Divisió i també els drets de la Copa del Rei, mentre que en 

les altres temporades només es comptabilitza la venda dels drets de Primera Divisió. Però 

malgrat aquests matisos la diferència  és espectacular.  

El sistema de venda centralitzada, utilitzat les dues últimes temporades, ha incrementat 

exponencialment els ingressos dels clubs més petits, com es pot observar en el gràfic 

inferior. Per contra, Barça i Madrid no creixent tant, però mantenen la distància amb la resta. 

El creixement més significatiu es produeix en l’Sporting de Xixona que passa de recaptar 

només 2 milions d’euros la temporada 2014-15, a recollir-ne 40. 
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“Obtenir més diners ens permet fer una millor distribució entre els diferents clubs a la 

vegada que augmentem la partida dels drets audiovisuals pels clubs més petits”, recalca 

Brosel. Tot i això, Josep Maria Corbella creu que la venda centralitzada ha monetitzat en 

excés tot el que es deriva del futbol. En contra d’aquesta opinió Brosel i els encarregats de 

la gestió dels drets esportius de Mediapro defensen que si no es monetitza tot “el negoci no 

s’aguanta”.  

Està clar que els operadors de pagament inverteixen molt en el futbol i ara encara ho fan 

més gràcies a la venda centralitzada dels drets. Amb aquest sistema els clubs petits en 

surten més beneficiats i la Competició Nacional hi guanya més competència i espectacle. De 

retruc, i com si això no fos poc, també s’aconsegueix arribar a una estabilitat entre els actors 

participants mai vista. “La complicitat Govern-La Liga, i la bona voluntat de Barça i Madrid 

per permetre un canvi de model, és el que ha permès la pau”, apunta Marc Menchén, director 

de Palco23, diari digital centrat en el negoci de l’esport a Espanya.  
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En la mateixa línia també s’opina des de la docència. Ramón Terol, professor de l’Institut 

Superior de Dret i Economia (ISDE) i especialitzat en dret i gestió esportiva, creu que “per 

fi s’ha arribat a la pau definitiva” perquè ara mateix ja no hi ha cap conflicte ni jurídic ni 

verbal en marxa. Corbella no és tan optimista: “Quan tothom calla és que algú està 

negociant”. El professor de la UPF assegura que els lots que encara no s’han adjudicat, 

provocaran una batalla entre les televisions públiques o privades que tenen cobertura en 

obert. “El conflicte amb els operadors de televisió de pagament ja s’ha perdut, ara públiques 

i privades es barallaran per les rampoines sobrants”, sentencia Corbella.    

No només periodistes i professors creuen que la gran guerra audiovisual ja ha finalitzat. Els 

mateixos actors que la van provocar en el passat també ho creuen. “Hem arribat al final de 

la Guerra del Futbol perquè en el fons, la continuïtat d’aquesta, no hagués estat bona per 

ningú”, indiquen les fonts de Mediapro. Brosel, destaca que “no només estan clares les 

posicions de tots els actors pel proper trienni, sinó que tots hi estan d’acord”. Però, qui en 

surt més beneficiat d’aquesta pau que, de moment, sembla definitiva?  

 

El futbol com a motor de creixement de Movistar  

Abans de la fusió entre Prisa TV (Digital +) i Movistar, el principal atractiu perquè algú es 

donés d’alta a la televisió de pagament era poder veure el futbol. Segons dades de la 

Comissió Europea de l’any 2008, el 85% dels subscriptors a les televisions de pagament 

manifestaven que el futbol era el principal motiu per abonar-se.  

Però malgrat que ja fa més de 13 anys que les televisions de pagament dominen el mercat 

audiovisual futbolístic espanyol, les taxes d’abonats no han crescut de manera paral·lela a 

l’adquisició de drets. Segons les estadístiques trimestrals de la CNMC, entre l’últim trimestre 

de 2006 i l’últim trimestre de 2013, la xifra d’abonats només havia augmentat en 300.000 

adherits. Si l’any 2005 es rondava els 3,5 milions, al 2013 s’arribava només als 3,8 milions 

d’abonats.  
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Això vol dir que entre aquests períodes hi ha hagut moments de pujada i baixada però la 

xifra d’abonats s’ha estancat al voltant dels 4 milions. Al llarg de tots aquests anys qui tenia 

la propietat dels drets audiovisuals del futbol espanyol eren els operadors de pagament. Per 

tant, si un aficionat volia veure La Lliga només ho podia fer a través d’aquestes plataformes, 

exceptuant el partit en obert per llei.  

“Atribueixo la poca implementació de la televisió de pagament a la nul·la lluita per part de 

l’Administració en combatre la pirateria”, indica el periodista Marc Menchén. Les fonts de 

Mediapro van més enllà i afirmen que és culpa de “la poca cultura de pagar per les coses i 

de la implementació del partit en obert”. Asseguren també que “la guerra constant tampoc 

ha ajudat que l’espectador tingués clar on podia veure els partits”.  

Però aquesta inèrcia de cert estancament es va trencar a partir del 2014. Segons les 

estadístiques del quart trimestre del 2015 de la CNMC, el nombre d’abonats a la televisió de 

pagament supera els 5,5 milions. La xifra d’abonats es dispara en el moment que Telefònica 

adquireix Digital+ i llença la seva plataforma pròpia: Movistar +.  
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La fusió provoca un increment exponencial de Movistar, que absorbeix els antics clients de 

Digital+. L’empresa de telecomunicacions passa de tenir 741.126 abonats al final del quart 

trimestre de 2013 a tenir-ne gairebé 4 milions al final del trimestre de 2015. Aquest 

creixement tan bèstia provoca que el seu principal competidor, actualment Vodafone, al 

final del trimestre de 2015 no arribi ni al milió d’abonats.  

 

Darrere de la guerra hi ha un clar domini del mercat audiovisual de pagament en mans de 

l’operadora de telecomunicacions. Les restriccions de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència no impedeixen que Movistar pugui oferir tot el futbol professional relacionat 

amb equips espanyols, sempre i quan, no en tingui l’exclusivitat i vengui el 50% dels seus 

paquets prèmium a la competència. I això és exactament el que ha passat. 

L’operadora de telecomunicacions va adquirir de manera directe el lot número 5, que només 

li permet retransmetre un partit de Primera i Segona Divisió en primera selecció. Tot i això 

Mediapro, seguint el seu model de negoci de productora, va arribar a un acord amb 

Movistar. L’operadora de telecomunicacions ha pagat 2.4000 milions d’euros a Mediapro, 

per poder emetre BeIN Sports LaLiga, el canal temàtic a través del qual Mediapro explotarà 

els drets adquirits en el lot 6. Això vol dir que Telefònica produirà directament només el 

partit adjudicat pel lot 5, però en realitat, en la seva oferta, també hi donarà la resta de 

partits a través del canal produït i empaquetat per Mediapor. 



31 
 

“L’oferta que ens han presentat s’adequa a les nostres expectatives generals i ja sabíem que 

no ho podrien tenir tot en exclusiva, ja que la CNMC els obliga a obrir el lot 5 a la 

competència”, expliquen les fonts de Mediapro. D’aquesta manera les altres operadores de 

pagament ja han manifestat que reclamaran a la CNMC que Movistar obri el lot número 5, 

tal com indica la resolució de Compet. A més, Vodafone i Orange, també han aconseguit 

arribar a un acord amb Mediapro per adquirir BeIN Sports LaLiga i oferir els 8 partits que 

té comprats el canal de l’empresa catalana.   

Davant d’aquest ball de moviments i negociacions cal veure qui en surt més beneficiat i 

només el temps ho dirà. De moment, el nou sistema i les posteriors negociacions han 

garantit que totes les operadores de pagament puguin oferir tots els partits de la Primera 

Divisió. Però les fonts de Mediapro recorden quelcom fonamental per entendre la diferència 

entre Movistar i la competència: “Aquells que compren el 50% de l’oferta de l’operadora de 

telecomunicacions no deixen de ser uns llogaters del producte ja fet i realitzat.” 

A més, les dades trimestrals del CNMC indiquen que al quart trimestre de 2015 Movistar 

rebia un total de 486 milions d’euros dels seus abonats. Mentre que la seva competència 

més directe en el mercat de les operadores, Vodafone, només en recaptava 42 milions. Dit 

d’una altra manera, Movistar al quart trimestre de 2015 recaptava el 88,52% dels ingressos 

totals de la televisió de pagament espanyola provinents dels abonats. Cal recordar que en 

aquestes estadístiques no surt res relacionat amb Mediapro, perquè l’operadora catalana 

cedeix el canal i els clients el que fan és adherir-se a les diverses plataformes de televisió de 

pagament per veure’l.   

L’estratègia de Mediapro també és excel·lent pels seus beneficis directes. Compra un lot a 

La Lliga, crea un canal, el produeix, l’empaqueta i el ven a la resta d’operadores recuperant 

la inversió i extraient benefici. “La irrupció de BeIN Sports facilita que totes les plataformes 

de TV de pagament puguin accedir en les mateixes condicions al paquet més important del 

futbol”, sentencia el director de Palco23, Marc Menchén.  

Queda clar que la venda centralitzada dels drets audiovisuals aconsegueix recaptar més 

diners i posa punt i final, de moment, a la Guerra del Futbol. És a dir, acontenta als operadors 

de pagament. Recuperant l’anàlisi realitzat a primer cop d’ull del nou repartiment, on queda 

el futbol en obert i la televisió pública?  

 

 

El partit en obert s’acosta al seu final   
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“Sinó hi hagués la llei audiovisual que obliga a oferir un parit en obert és evident que el 

paquet número 1, que La Lliga es veu obligada ha oferir, no existiria”, expliquen confiades 

les fonts de Mediapro. Menchén va més enllà i diu que és “un sense sentit que es mantingui 

l’obligatorietat del futbol en obert, ja que és un fre a la implantació de la televisió de 

pagament”. 

Amb aquests posicionaments tan clars, no és descabellat pensar que el lot del partit en obert 

quedi desert de manera definitiva. Els elevats preus que demana la LFP i la desvaloració 

d’aquest pac, pel fet que no es pugui oferir cap dels equips punters, encaminen la situació a 

la desaparició del futbol en obert. De fet, La Lliga sempre s’ha posicionat en contra d’aquesta 

obligatorietat. “No pot ser que La Lliga es vegi obligada a regalar partits o resums en obert. 

El futbol és el producte més prèmium que hi ha a l’Estat i farem el possible perquè el partit 

en obert desaparegui”, avisa Roger Brosel.    

Obligar per llei a retransmetre un partit en obert és una expropiació als clubs, segons els 

defensors de l’eliminació del partit en obert. “No s’ha d’oblidar que la Lliga i els clubs no 

deixen de ser propietats privades i, per tant, l’espectacle que se’n deriva també és privat. 

Qui se’n vulgui beneficiar ha de pagar”, sentencien convençudes les fonts de Mediapro. Tot 

i això, des del servei públic també s’avisa que “obligar a comprar uns drets costi el que costi 

a una televisió pública per complir amb la llei a vegades entre en contradicció amb el mateix 

dret en si”, alerta Josep Maria Puig, cap de la redacció d’esports de TV3.  

Si es compara el funcionament espanyol amb el de la resta d’Europa, es confirma que 

l’obligatorietat del partit en obert és una anomalia. Segons l’Informe sobre la competència 

en els mercats d’adquisició i explotació dels drets audiovisuals del futbol a Espanya de la 

CNMC, la Bundesliga (Lliga Alemanya), la Premier (Lliga Anglesa) i la Ligue 1 (Lliga 

Francesa) tenen un model de venda centralitzada que s’ha aconseguit a través d’un acord 

mutu entre tots els actors participants. En tots els casos és l’associació de clubs de cada país 

l’encarregada de vendre els drets audiovisuals dels clubs i posteriorment repartir-los. En el 

cas de la Serie A (Lliga Italiana) ha estat un decret llei del govern italià qui ha obligat als 

actors participants a impulsar la venda centralitzada dels drets audiovisuals. En tots quatre 

casos no hi ha cap norma que obligui a donar un partit en obert i la gran majoria dels drets 

estan en mans de televisions de pagament.  

Tot i aquesta postura Corbella avisa que no sempre és bo intentar homologar-se amb la resta 

d’Europa. “Ara mateix  ens movem en el model americà, de pagar per tot i l’excusa que 

s’utilitza és la normalització respecte als països europeus. Però el que busquen és que 

tothom claudiqui s’aboni a la televisió de pagament”. Tot i això La Lliga ho té clar: “D’aquí 5 
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o 10 anys, tant el futbol com la resta dels esports, estarà tot en mans d’operadors de 

pagament perquè són les televisions que poden pagar l’escalada dels preus”, argumenta el 

cap de continguts i programes de la LFP, Roger Brosel.  

Malgrat que la inèrcia del futbol d’elit s’encamina en exclusiva a la televisió de pagament, la 

singularitat cultural del país i el bagatge històric del partit en obert es resisteix a 

desaparèixer a Espanya. “Si es compara la nostra situació amb la resta del món, quan encara 

teníem els drets, cal dir que érem uns privilegiats. I Això feia de TV3 un referent de servei 

públic. Ara, malgrat la pèrdua dels drets audiovisuals hem perdut quantitat, però en cap cas 

considero que haguem perdut qualitat”, explica Puig.  

 

TV3, el cas paradigmàtic  

La Televisió de Catalunya va deixar d’adquirir el partit en obert l’any 2012, moment que es 

va implementar la norma que el partit en obert no podia ser mai ni del Barça ni del Madrid. 

Un actor clau en la Primera Guerra del Futbol, i referent televisiu en la cobertura futbolística 

durant molts anys, veu com ara no pot combatre els gegants del sector. “TV3 ara mateix no 

pot competir ni de bon tros amb les ofertes que estan fent les operadores de pagament o les 

operadores privades”, confirma Bernat Soler, cap d’esports i d’estratègia de TV3.  

“Televisió de Catalunya es troba totalment morta perquè no pot batallar, no li queda espai. 

La clara incapacitat econòmica no li permet seguir competint”, defineix Corbella. El mateix 

professor també creu que aquesta expulsió de les televisions públiques, en general, del 

panorama audiovisual futbolístic no és una casualitat, sinó tot el contrari. “L’enemic de les 

televisions privades no són les plataformes de pagament, sinó que busquen que la tele 

pública no sigui competitiva. Perdre els drets en favor de la televisió de pagament no és tant 

greu si així aconsegueixen deixar en la mínima expressió el servei públic”.  

La pèrdua del partit en obert, ara ja fa 5 anys, se li suma ara la impossibilitat d’ensenyar 

imatges dels partits més enllà dels 90 segons en els dos telenotícies que marca la llei. “Tenir 

els gols era millor, però això ens obliga a reinventar-nos, treure el màxim de nosaltres 

mateixos i no acomodar-nos”, afirma el cap de redacció d’esports de TV3. Davant d’aquesta 

situació de pèrdua dels drets televisius i sumat amb la forta retallada dels pressupostos de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la televisió catalana es veu obligada 

a impulsar una nova estratègia per seguir sent la cadena líder.  

Malgrat no tenir els drets per ensenyar cap imatge que es derivi del partit, TV3 ha decidit 

continuar fent un post partit del Barça amb la roda de premsa, l’entrevista a la zona mixta i 
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l’anàlisi del partit mitjançant una tertúlia. La nova estratègia també va encarada a fer 

connexions via Skype amb els diaris, la utilització d’imatges estàtiques de les agències, 

explicar totes les estadístiques del partit i la recreació dels gols a nivell virtual. “De sobte 

veiem com tot el que fèiem basat en les imatges ja no ho podem fer i, per tant, hem d’inventar 

coses noves”, explica resignat Soler.  

Al llarg del 2015 Televisió de Catalunya va ser la cadena més vista de Catalunya amb un 

12,5% de share, només una dècima per sota de l’any anterior. Malgrat això, aquesta dada és 

la mínima històrica de la televisió pública catalana, segons l’informe anual de Barlovento 

Comunicacion. “Les audiències han baixat, en general, a causa de la fragmentació dels canals 

fruit de l’aparició de la TDT, però tot i això seguim sent els líders a Catalunya”. Soler també 

confessa que sense els drets, pensaven que l’audiència del post partit baixaria en picat, però 

finalment no ha estat així. “Si la mitjana d’Esport3 és de 1,5%, els posts partit no baixen mai 

del 3,5% del share”, indica Soler.  

En vista que l’audiència no és molt alta però que es manté, el Cap d’Esports declara que per 

l’any que ve la Corporació està optant per obtenir el lot 3 o el 4, per  poder fer un programa 

amb tots els resums de La Lliga o disposar dels partits de Segona Divisió.  

De fet, estudiar la possibilitat d’adquirir aquests lots és, pot ser, la millor solució per a la 

televisió catalana. En un article publicat a l’Observatori de la Producció Audiovisual, Josep 

Maria Corbella estudia la correlació entre el temps que ocupen els programes i 

retransmissions relacionats amb l’esport i la quota de pantalla que aporten. Segons aquest 

estudi, l’any 2014, TV3 va obtenir un índex del 1,7 de rendiment entre el temps dedicat i el 

share obtingut. En aquell moment la televisió pública catalana ja no tenia cap dret televisiu 

relacionat amb La Lliga i l’índex no dista gens del resultat obtingut l’any 2008, un 1,9, on si 

tenia els drets del partit en obert.  

Malgrat la pèrdua absoluta de tots els drets que es deriven de la competició domèstica, 

Televisió de Catalunya encara té un contracte en vigor fins al 2018 amb la Lliga de Campions 

que li permet emetre un partit de cada ronda de la competició europea. “És un miracle que 

encara puguem estar fent partits de Champions League i la intenció és continuar fent el 

partit en obert”, comenta Josep Maria Puig. La clau d’aquest misteri rau en el fet de 

compartir els drets amb Atresmedia. La televisió pública catalana i la privada espanyola van 

arribar a un acord per compartir els drets del mateix partit.  
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No obtenir drets és sinònim de menys inversió en aquesta partida. Entre la temporada 

2011-12 i la 2012-13, la inversió TV3 en esdeveniments esportius va caure més d’11 milions 

d’euros, degut, bàsicament, no obtenir el partit en obert. La pèrdua gradual dels drets de la 

Primera Divisió, de la Segona Divisió, de la Fórmula 1, de l’ACB i de l’Eurolliga han deixat en 

mínims històrics la inversió de la cadena en esport. Els 7 milions de la darrera temporada, 

que es poden observar en el gràfic, corresponen als 5 pel partit de la Champions League i 

als 2 milions de l’Eurolliga que s’emetia aquest any per darrera vegada a la televisió 

catalana. Per tant, per a la temporada que ve és probable, si finalment no s’adquireix el lot 

número 3, que la inversió en adquisició de drets esportius només arribi als 5 milions 

invertits en la Copa d’Europa.  

 

Les fortes retallades pressupostàries del 2012, que van afectar a tots els serveis públics de 

Catalunya, la poca rendibilitat econòmica directe dels drets del futbol i la pujada 

exponencial del valor d’aquests han aconseguit desmantellar tots els rastres de la 

competició domèstica a TV3. “A nivell econòmic els drets no són rendibles per al servei 

públic, no ho eren abans i ara amb la crisi ho són menys. Però és evident que es recuperava 

a nivell estratègic: tenir el futbol volia dir que la resta de cadenes ja no calia que 

programessin res, a més de quedar-te el pastís publicitari”, explica el cap de la redacció 

d’esports de TV3, Josep Maria Puig. Les fonts de Mediapro també remarquen que “si a TV3 

li treus el partit de la Champions aquest últim mes segur que hagués perdut amb Tele5 el 

lideratge d’audiències”.  
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A més, com a valor afegit, les transmissions en català de TV3 han estat una eina per cuidar 

la llengua catalana i establir un marc lingüístic esportiu regulador per a tothom. Bernat soler 

ho té clar: “Perdre els drets audiovisuals del futbol també tindrà com a conseqüència la 

pèrdua de les retransmissions televisives en català”. Roger Brosel també indica que “un gran 

gruix de gent que mai mirava TV3 ho feia gràcies als partits que es donaven en obert i això 

enriquia el català.” 

La poca inversió en esports i, per tant, la pèrdua dels drets audiovisuals, han provocat que 

TV3 s’hagi de reinventar per tirar endavant programes sense cap imatge. De moment 

continua mantenint el lideratge. Però més enllà dels lideratges una televisió pública també 

ha de mesurar si cobreix o no correctament la seva missió de servei públic. La feina que 

realitza ara TV3 és suficient per cobrir l’interès general i fer un bon servei públic? La 

resposta té visions complexes i oposades.  

 

Dret a la informació o entreteniment?  

“Una televisió pública que ignori l’esport no està fent un servei complet”. Així de clar ho té 

el professor Corbella. El docent de la UPF creu que el servei públic català no ha de tenir 

complexos hi ha d’intentar destinar part dels seus fons per adquirir drets audiovisuals del 

futbol. “Un servei públic de televisió és: informació, entreteniment, cultura, integració social 

i parlar d’allò que interessa a la gent. I no ens enganyem, el futbol i l’esport és quelcom que 

interessa a la societat.”  

Tot i això, Corbella també admet que per complir amb la funció de servei públic s’ha 

d’aconseguir trobar un punt d’equilibri entre l’interès general i el legítim dret dels clubs i 

de la LFP de fer negoci del seu producte privat. És justament en aquest punt que els actors 

implicats en el mercat es mostren molt reticents a l’obligatorietat del partit en obert. “És 

evident que el futbol s’ha de considerar oci i no un dret a la informació. El futbol és 

espectacle, és un acte lúdic”, sentencien les fonts encarregades de la gestió dels drets 

esportius de Mediarpo. En aquesta mateixa línia també s’encamina l’associació de clubs. 

Des d’una part del periodisme esportiu també es considera que al futbol d’elit va cap a la 

televisió de pagament sense aturador. “Considero que és un fet positiu tenir una mentalitat 

cultural de no pagar per l’oci cultural/entreteniment, però també crec que els clubs tenen 

dret a demanar que se’ls pagui pel negoci que generen”, declara convençut Marc Menchén, 

director de Palco23.  
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Aquesta mentalitat, contraria a la que planteja el professor Corbella, també ha calat a 

l’interior del servei públic de TV3. Josep Maria Puig insisteix que “la missió del servei públic 

no és donar els partits en obert”. Bernat Soler també té clar els límits mínims del servei 

públic: “Mentre hi hagi algun moment que puguem veure els gols, tindrem dret a la 

informació”. 

De fet, la Directiva Europea de Serveis de Comunicació Audiovisual aprovada pel Parlament 

Europeu l’any 2010, es correspon totalment amb les lleis espanyoles actuals. La Directiva 

indica que cada Estat membre podrà crear una llista d’esdeveniments, nacional o no, que 

consideri d’interès general. Aquest article de la Directiva està reflectit en la llei audiovisual 

espanyola i que, de moment, obliga a retransmetre un partit de cada jornada de La Lliga així 

com les semifinals i la final de la Copa del Rei en obert.  

En un altre article de la Directiva Europea, també s’obliga a realitzar petits resums d’aquells 

esdeveniments d’interès general que siguin emesos en modalitat de pagament i 

restringeixin l’accés a part de la població. En la Directiva es deixa la porta oberta al temps 

d’aquests resums i a la caducitat de lesimatges, que cada Estat membre haurà de delimitar, 

tal com ho fa Espanya en la seva llei audiovisual. Per tant, queda molt clar quin és el límit 

del dret a la informació per part del Parlament Europeu i les lleis Espanyoles.  

Però malgrat això, la batalla ideològica continua molt latent, i més després que les ràdios 

puguin accedir gairebé de manera gratuïta als estadis de futbol i retransmetre el partit. 

Aquesta polèmica és important perquè discrimina entre la televisió i la ràdio. Mentre que la 

primera ha de pagar per retransmetre qualsevol partit de futbol professional, les empreses 

radiofòniques ho poden fer només pagant les despeses que es generen a causa de l’exercici 

del seu dret a retransmetre el partit.  

El resultat final d’aquest conflicte es deu a una pressió molt forta per part de totes les ràdios 

que van al·legar complir amb el dret a la informació. La pressió va ser tan elevada que, a 

l’abril del 2012, l’executiu de Rajoy es va veure obligat a modificar l’article 19 de la Llei 

Audiovisual per incloure que els serveis audiovisuals radiofònics només havien de pagar 

per l’execució del seu dret de lliure accés als camps de futbol. Finalment, l’Audiència 

Nacional va taxar aquesta despesa en 100€ per partit relacionat amb les competicions 

nacionals.  

“Perquè ells tenen dret a entrar gratuïtament i les televisions han de pagar? No hi ha cap 

raó”, opinen les fonts de Mediapro. Corbella afirma que tampoc entén perquè hi ha aquesta 

diferència entre els dos serveis de comunicació. “No s’aguanta per enlloc que les 

retransmissions radiofòniques es posin sota el paraigua del dret a la informació i que la 
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televisió pagui. O todos o nada.”. “El dret a la informació és comentar el resultat, fer una 

valoració del partit i recollir els testimonis. Els carrusels barregen espectacle amb el dret a 

informació però no deixen de fer negoci amb publicitat a costa d’un esdeveniment pel qual 

no paguen pràcticament res per accedir-hi”, declara el director de Palco23, Marc Menchén. 

En aquest mateix sentit La Lliga també ha indicat que està en contra de la situació actual de 

les ràdios i que per tant intentarà forçar a què paguin pels drets en consonància al que 

guanyen i a l’audiència que tenen.  

 

Pagar per tot 

Aquest escenari ens marca un horitzó on sembla que ningú es salvarà de pagar. Les 

magnituds tridimensionals que ha adquirit el futbol modern obliguen a pagar als operadors 

de comunicació, als teleespectadors per gaudir de l’espectacle i, pot ser, en un futur a les 

ràdios. La implementació d’aquest sistema, com ve diuen tots els actors implicats, depèn del 

preu del producte i també de la resistència d’una audiència acostumada a no pagar.  

Després de la implementació del Decret-Llei totes les peces de l’engranatge s’atreveixen a 

dir que la Guerra del Futbol ja és història i que els operadors ja no batallaran més. Però el 

mateix es pensava i es deia quan va acabar la Primera o la Segona etapa d’aquest conflicte. 

El poder i els diners sempre són font de conflicte i com més importància guanyi el futbol 

més poder i més diners s’hauran d’invertir per aconseguir els drets futbolístics. Està per 

veure si Movistar i Mediapro, que actualment dominen el mercat, no es barallaran en un 

futur per obtenir encara més rendiment gràcies als drets audiovisuals futbolístics.  

En tot aquest panorama, la televisió en obert queda arraconada. Tant el servei privat com 

públic queden aïllats d’un sistema que s’ha engrandit tant que els ha passat per sobre i els 

ha aixafat, almenys pel que fa als drets de La Lliga. És en aquest moment, que les televisions 

s’han de reinventar o directament renunciar a un producte que les feia molt competitives i 

potents. La problemàtica s’agreuja quan la televisió en obert és pública. Aleshores entra en 

consonància criteris i paràmetres del dret a la informació i l’interès general.  

Una televisió pública ha d’apostar per un programa que interessa de manera massiva al seu 

públic? El Mandat Marc del Sistema Públic Audiovisual Català, aprovat l’any 2010 pel 

Parlament de Catalunya, indica que el servei de difusió i divulgació del coneixement s’ha de 

realitzar dels “principals esdeveniments polítics, socials, econòmics, científics i esportius de 

la societat catalana”. Queda obert a interpretació si això, en el cas del futbol, significa oferir 

el partit sencer o només els 90 segons dictaminats per llei.  



39 
 

Les retransmissions del futbol s’encaminen a un model americà o anglès on les televisions 

públiques són simples operadors que complementen allò que no vol fer la privada. “La 

televisió privada busca que la pública sigui subsidiària i això no dóna pluralitat”, explica 

Corbella. Tot i això, des del sector insisteixen que “qui paga té el producte prèmium i qui no 

paga no el té”, afirma Roger Brosel. Aquesta frase és una total declaració d’intencions que 

confirma la inèrcia del mercat cap a un sistema audiovisual de pagament. 

De moment, i per sobre de tota la guerra, el noi del principi del reportatge seguirà celebrant 

la victòria del seu equip i emocionant-se amb la consecució de títols. Quan arribi a casa 

decidirà si el preu que li fan pagar per veure el futbol és lícit o no.  

  



40 
 

4. Conclusions  

Sembla que el futbol modern evoca, sense aturador, al creixement de les televisions de 

pagament a l’Estat Espanyol. L’increment dels costos per adquirir els drets audiovisuals de 

la competició reina nacional ha marginat les televisions en obert, sobretot les públiques, que 

es veuen incapaces per pagar el preu que es demana. Per contra, les televisions de pagament 

troben en el producte futbolístic, i concretament en el que ofereix La Lliga, el seu model de 

negoci per créixer i expandir-se.  

Tal com s’ha pogut observar al llarg del reportatge, en l’últim any Movistar ha més que 

doblat la seva massa social d’abonats. La peça cabdal que l’ha fet incrementar és tenir en el 

seu poder tots els drets del futbol professional nacional. Tot i això, cal també donar 

importància d’aquest creixement al model de negoci escollit per l’empresa de 

telecomunicacions. Les ofertes fusión cada vegada aconsegueixen obtenir més abonats, que 

posteriorment compraran els paquets futbolístics.  

La venda centralitzada sembla que de moment està aportant la pau definitiva a més de 50 

anys de batalles constants per l'obtenció dels drets futbolístics. Però el preu que de moment 

s’ha pagat per la pau és molt elevat per a les cadenes públiques, ja que aquest sistema 

enforteix l’increment dels preus. El preu a pagar pot ser encara més elevat si finalment el 

partit en obert desapareix per complet. Tot i això, els clubs i la competició en surten 

beneficiats, i al cap i a la fi, són els qui produeixen l’espectacle futbolístic.  

Però la poca capacitat i voluntat del sector per crear pluralitat deixa entredit el servei públic 

i la seva funció de cobrir les necessitats de la població. Després de més de 20 anys, TV3 va 

perdre els drets futbolístics de La Lliga i va deixar d’emetre el partit en obert. Tal com s’ha 

vist en el reportatge les opinions són diverses. Alguns opinen que això vol dir fer menys 

servei públic i altres que aquesta pèrdua és la inèrcia del mercat però el que està clar és que 

amb la pèrdua dels drets TV3 deixa de ser una televisió de referència pel que fa a les 

retransmissions esportives de La Lliga.   

Pot ser el que s’havia viscut fins al moment era un somni del qual ara la cadena catalana se 

n’ha despertat. El futur dirà si TV3 ha de tocar de peus a terra i fer les retransmissions dels 

equips catalans de Segona i renunciar als grans esdeveniments per falta de liquiditat. Queda 

també en mans del futur saber si amb la centralització dels drets s’ha arribat a la pau 

definitiva a nivell audiovisual i si aquesta va lligada de la mà del model de pagar per tot.  

Pel que fa a la meva experiència adquirida realitzant aquest reportatge, i també a mode de 

conclusió, indicar que m’ha servit per entendre definitivament tot el que es mou darrere de 
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les retransmissions futbolístiques. Un sistema que sempre m’ha encuriosit i que finalment 

ha pogut conèixer en profunditat.  

A més, l’efecte sobre la televisió pública és un afer que crec de vital importància per poder 

continuar defensant el servei que a tots ens emmirallava en el passat. Històricament TV3 ha 

basat molt el seu projecte amb les retransmissions de futbol i aquesta peça l’ha fet créixer 

com a servei públic. Per una banda de manera directe pel cobriment de la pluralitat i per 

l’altre gràcies a les audiències del futbol ha aconseguit fer-se un lloc important i capdavanter 

entre els operadors de televisió a l’Estat que de manera indirecta ha repercutit en la millora 

del servei. Ara sembla que tot això ha canviat i caldrà veure cap ho afronten.  

Les dificultats per la construcció del treball rauen a trobar la manera per contactar amb 

unes fonts que normalment acostumen a no estar disponibles o ocupades. També cal 

destacar com a dificultat la poca informació bibliogràfica relacionada amb el tema d’estudi.  
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TVE com a única televisió per gaudir dels drets del futbol  

La televisió, tal com l’entenem actualment, va arribar a l’Estat Espanyol a finals dels anys 40 

a través de la Fira de Mostres organitzada a Barcelona. En ella es va ensenyar al gran públic 

el que ja funcionava de manera regular a Anglaterra i Estats Units. La primera emissió 

regular es va fer esperar fins al 28 d’octubre de 19561 i va ser duta a terme per l’empresa 

pública que avui coneixem com a Ràdio Televisió Espanyola. La cadena en els seus inicis 

només tenia una vocació de televisió local, centrant-se amb tot allò que fos rellevant i 

noticiable de la capital de l’Estat.  

Des de la seva posada en marxa, el futbol es va convertir en un objectiu fonamental per a la 

cadena de l’Estat2. Bona mostra d’això és que al llarg del període previ a les emissions 

regulars l’esport rei ja va començar a fer-se un lloc en les proves de la Televisió Espanyola, 

amb l’intent de retransmissió de diversos partits del Reial Madrid. D’aquesta manera, tan 

sols dos anys i mig després3 de l’inici de l’emissió, el 15 de febrer de 1959, es va emetre de 

manera íntegra el primer clàssic de futbol per televisió a Espanya. Va ser un partit de Copa 

on els blaugranes van eliminar el conjunt blanc. Amb motiu d’aquesta emissió es van 

estrenar els serveis de la cadena a Barcelona i Zaragoza fent un canvi de mentalitat i fent 

créixer la cadena pública amb la intensió que arribés a tota Espanya.  

A partir d’aquell primer moment el futbol es va anar consolidant com a peça fonamental per 

a la cadena. Els afanys de grandesa i aspiració de la màxima audiència per part de TVE feien 

del futbol la clau de tot. Però malgrat que actualment no podríem pensar l’oferta televisiva 

de les cadenes de pagament sense el futbol, en els seus inicis, no tot semblava tant clar. En 

els primers passos del futbol a la televisió, la polèmica no es centrava en la guerra pels drets 

televisius, sinó que la qüestió rondava al voltant de si aquests s’havien de continuar 

desenvolupant a través de la petita pantalla o això suposava un perjudici per l’esport.   

La possibilitat d’incloure el futbol com un programa més de l’oferta televisiva de la cadena 

pública, i per tant oberta a tothom que es pogués permetre un televisor, generava certa 

inseguretat. La possibilitat de poder veure el futbol des de casa feia pensar que els camps 

de futbol es buidarien, ja que la comoditat i la qualitat afavorien molt la petita pantalla.  

                                                           
1 Bonaut, J. (2009). Los contenidos deportivos como pieza estratégica de la programaciónde TVE. 
¿Innovación o reinvención?. Manuscript submitted for publication. 
2 Bonaut, J. (2012). Retransmisiones futbolísticas televisivas en España: perspectiva histórica de una 
relación de necesidad (1956-1988). Historia y Comunicación Social, 17, 249-268. 
3 Gobierno de España, ministerio de educación. (2008). Televisión. El nacimiento y la llegada de la 
televisión. Recuperat de http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/pag2.html 

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/pag2.html
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Però les crítiques no només es quedaven en la possible reducció de l’assistència dels 

seguidors. Autos com Glasser i McIntosh (1985 i 1974 citats a Bonaut, 2010) feien un discurs 

que ha estat visionari i que s’ha complert gairebé al 100% en l’actualitat. Avisaven que 

l’aparició de la televisió en el món del futbol podria portar una dependència excessiva 

respecte als ingressos rebuts per part de les empreses de comunicació. A més també temien 

la comercialització de l’esport, la pèrdua de l’esperit esportiu o la transformació del 

reglament que intentaria fer l’esport més atractiu al teleespectador.  

Malgrat aquest allau de crítiques que va rebre el sector en el seu moment de creixement, 

també hi havia autors que destacaven l’aparició de la televisió en el món del futbol com 

quelcom positiu per l’ampliació d’horitzons. Donald Parente (1997 citat a Bonaut, 2010) 

indicava en un dels seus textos que la televisió ajudaria en un futur no molt llunyà a 

reconèixer els esportistes com a veritables estrelles del seu joc i això a la vegada reforçaria 

la professionalitat de l’esport.  

Les discussions de l’època posaven el focus al voltant dels beneficis que podien perdre o 

guanyar les organitzacions esportives i els clubs amb la baixada de l’assistència de públic  

als camps de futbol. Alguns s’afanyaven a fer una defensa a ultrança de la funció de la 

televisió pública com quelcom de justícia social i bé comú. Amb aquestes paraules, es 

defensava l’interès general de la ciutadania per seguir els partits de futbol a través de la 

petita pantalla. A la vegada que també s’indicava que la televisió podria ser una via a través 

de la qual els clubs podrien ampliar la seva massa social. Poc es podien imaginar que 

aquestes tesis de l’època es veurien reflectides en lleis actuals que regulen el sector en nom 

de l’interès general.  

Les controvèrsies, en relació a la presència de càmeres al camp, van anar en augment l’any 

1961 quan en un derbi madrileny, entre l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, l’estadi de 

Chamartín presentava poc més de mitja entrada. En aquella ocasió i amb perspectiva que el 

camp no s’omplís, la Televisió Espanyola va decidir no retransmetre el partit en directe i va 

decidir fer-lo en diferit, però no va servir de res. La revista La codorniz (1961 citat a Bonaut, 

2010) recollia la preocupació i publicava un text titulat Alerta. Molt lluny de senyalar la 

televisió com la culpable de tots els mals, el text indicava que la dificultat anava molt més 

enllà i transcendia la TV. Explicaven que la gent ja no trobava motivació en desplaçar-se al 

camp i gaudir de l’espectacle en directe.  

Però com no podia ser d’una altra manera aquell mateix episodi era vist i explicat 

completament diferent per una altra revista de l’època, Gaceta Ilustrada (1961 citat a 

Bonaut, 2010). En el text s’apuntava a la televisió com la gran culpable de la baixada de 
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l’assistència dels aficionats al camp. Per argumentar la seva tesi, la Gaceta Ilstrada indicava 

que la gent ja no assistia al camp perquè la TV havia contaminat l’espectacle i havia potenciat 

la comercialització del futbol de primera línia. Això no volia dir, per la Gaceta, que el futbol 

no agradés als aficionat; aquest preferien migrar a les lligues regionals on la petita pantalla 

encara no hi havia arribat.  

Tota aquesta inestabilitat i pressió mediàtica van fer que l’any 1962 desapareixes, quasi per 

complet, tota l’oferta de La Lliga per televisió. Però aquesta sequera futbolística va durar 

ben poc. La següent temporada, la 63-644, es va signar el primer acord entre TVE i La Lliga 

per retransmetre de forma regular un matx cada jornada. La televisió pública es quedava 

amb un partit del diumenge que es faria en directe i després que tota la resta de partits 

haguessin finalitzat per tal de no influenciar de manera negativa a l’assistència de públic.  

L’acord entre el Campionat Nacional i TVE per emetre de forma regular partits cada cap de 

setmana va ser pioner a Europa5. En la resta de països del continent no va ser fins als anys 

80 que es van signar acords de regularitat, fins a la data només s’oferien resums de cada 

jornada.  

L’acord es va anar renovant anualment i de forma regular al llarg dels 15 anys vivents, 

donant una estabilitat inèdita i que no es tornarà a repetir en cap altra moment de la 

història. En cada revisió de contracte es pactaven el nombre de partits amb la condició que 

tots s’havien de programar al final de la jornada. També es tancava el preu de cada partit en 

funció dels equips que el disputaven. La quantitat econòmica es repartia entre els dos equips 

que disputaven el matx. Les quantitats oscil·laven entre 1 i 3 milions, exceptuant el partit 

entre el Barça i el Madrid que es pagaven uns 5 milions de pessetes.  

L’estabilitat dels 15 anys només es va trencar el 19716, de manera momentània, a causa de 

la forta crisi econòmica provinent dels EEUU que va afectar de manera directe el món del 

futbol. Aquesta falta de liquiditat per totes dues parts va fer que es trenquessin les relacions 

i, fins i tot, es van prohibir les retransmissions d’alguns partits. Tot i això, es va poder 

aconseguir una solució ràpida, ja que a totes dues parts es necessitaven entre sí, sobretot 

els clubs, que ja començaven a dependre de manera clara dels ingressos provinents de les 

televisions.  

                                                           
4 Bonaut, J. (2008). La influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante 
el monopolio de la televisión pública (1956-1988). Comunicación y Sociedad, 21 (1), 103-136. 
5 Bonaut, J. (2010). El eterno problema del fútbol televisado en España: Una perspectiva histórica de la 
lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Comunicación y sociedad, 
23 (2), 71-96. 
6 Ídem.  
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D’aquesta manera l’estabilitat en relació als contractes televisius va perdurar fins a l’any 

1979, moment que es va produir un nou conflicte de més gran envergadura que el precedia. 

El 5 de juliol7 els principals representants dels clubs de Primera Divisió van acordar amb la 

Federació Espanyola de Futbol no retransmetre més partits en directe. En aquelles dates 

era la Federació la qui negociava amb RTVE els drets dels clubs de manera conjunta. La 

principal raó que es va donar de cara a la galeria era que volien incentivar l’assistència als 

camps de futbol. Però la raó era purament econòmica. Els clubs arrossegaven gran 

dependència de la televisió i Televisió Espanyola no volia augmentar els cànons perquè ja 

patia un fort deute públic.  

Els clubs demanaven que s’elevés la xifra a pagar i passar de 5 a 15 milions per partit. El fort 

deute de RTVE va impossibilitar arribar a un acord i es van trencar les relacions impedint 

l’entrada de càmeres als estadis de futbol en les Competicions Nacionals (Lliga i Copa). Amb 

aquest desacord ferm sobre de la taula, el Campionat Nacional va començar sense la 

presència de la petita pantalla.  

Per tal de solucionar el conflicte, els clubs van oferir la possibilitat de programar partits els 

dissabtes a les quatre de la tarda per tal de no perjudicar la jornada de diumenge, però no 

es va arribar a cap acord. Davant la falta d’acord i la impossibilitat de deixar entrar la 

televisió de l’Estat als camps de futbol es va prendre una decisió política: es va aprovar el 

Decret 969/1959. Aquest “estableix que el Govern pot obligar a oferir en directe, per 

televisió, aquells esdeveniments esportius que consideri d’interès nacional.”8 Aquesta serà 

la primera vegada, però no l’última, que la política intervindrà de manera directe en el 

conflicte audiovisual del futbol.  

La batalla i la inestabilitat es va allargar fina el 1980, tot i que cap altra vegada es va utilitzar 

el decret. El punt de consens final es va aconseguir un any després. La televisió nacional i 

els clubs van pactar, tal com ja s’havia estimat en anteriors intents de negociació, que els 

partits en obert passaven al dissabte a la nit i es limitaven només a 2 per cada mes, amb un 

màxim de 16 a la temporada. Aquest acord va ser innovador perquè va traslladar el partit 

als dissabtes i va ser la primera vegada que es va arribar a un acord de cànon. 288 milions 

                                                           
7 Paradinas, J. J. (6 juny 1979). A partir de septiembre ya no habrá mas partidos televisados. El País. 
Recuperat de http://elpais.com/diario/1979/07/06/ultima/300060001_850215.html  
8 Paradinas, J. J. (17 novembre 1979). Se aplicarà un decreto de 1959 para televisar el Spórting de Gijón-
Real Madrid. El País. Recuperat de 
http://elpais.com/diario/1979/11/17/deportes/311641213_850215.html 

http://elpais.com/diario/1979/07/06/ultima/300060001_850215.html
http://elpais.com/diario/1979/11/17/deportes/311641213_850215.html
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de pessetes va ser el que va desembutxacar RTVE per retransmetre els 16 partits de la 

temporada 81/829.  

Malgrat aquestes innovacions els contractes continuaven renovant-se anualment degut a 

les necessitats econòmiques de totes dues parts. Aquesta vegada la signatura10 serà molt 

ràpida sobretot per les necessitats de liquiditat dels clubs i la peculiaritat que només hi 

hagués una tele, tot i que això estava ben a prop de canviar.  

La televisió nacional va emetre 18 partits de primera divisió a un cost de 22 milions de 

pessetes per retransmetre els equips que van quedar en les primeres vuit posicions la 

temporada anterior i 19 milions per la resta. Per aquells partits que no emetia en directe 

també informava dels resultats i emetia les imatges a través del programa Estudio Estadio. 

Per aquest programa la televisió no pagava ja que el considerava informatiu tot i que 

desemborsava 162 milions d’euros, dels quals 36 es repartien entre els equips de primera, 

i la resta entre Segona, Segona B i Tercera.  

En total doncs, RTVE va invertir aquella temporada 541 milions de pessetes. D’aquesta 

manera els equips de primera ingressaven més diners que la temporada anterior, passant 

de cobrar 12 o 15 a 19 o 22 milions de pessetes.  

 

Fi del domini de TVE i aparició de les televisions autonòmiques  

El constant augment dels drets televisius, va fer que RTVE es plantés al setembre de 1983 i 

es negués a pagar els 541 de la temporada passada. Per a la temporada 83/84 els clubs van 

rebre un total de 318 milions de pessetes11. La quota a pagar a cada club es mantenia 

respecte a la temporada passada i també el nombre de partits en obert. Aquest contracte, 

però, es va veure tocat amb l’aparició de Televisió de Catalunya i EITB.12  

En vista de l’audiència i l’expectació creixent que creava el futbol, les televisions 

autonòmiques no van voler perdre el tren i van apostar ràpidament per l’esport rei. Aquesta 

aposta, però, va xocar de manera frontal amb els esquemes i rutines que feia més de 25 anys 

                                                           
9 Bonaut, J. (2010). El eterno problema del fútbol televisado en España: Una perspectiva histórica de la 
lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Comunicación y sociedad, 
23 (2), 71-96. 
10 El País. (4 setembre 1982). RTVE ofrecerá en directo 18 partidos de la próxima temporada. El País. 
Recuperat de http://elpais.com/diario/1982/09/04/deportes/399938401_850215.html 
11 Bonaut, J. (2010). El eterno problema del fútbol televisado en España: Una perspectiva histórica de la 
lucha por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Comunicación y sociedad, 
23 (2), 71-96. 
12 Alonso, F. (1999). Sogecable descodificado: Cifras y claves empresariales de Canal+ en España. (1a ed). 
Madrid: Fragua.  

http://elpais.com/diario/1982/09/04/deportes/399938401_850215.html
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que funcionaven. El fet que només TVE hagués estat l’única opció al llarg de tots els anys 

precedents, va fer que les autonòmiques haguessin de trencar l’exclusivitat de la televisió 

nacional. Per fer-ho, una de les primeres temptatives, va ser retransmetre en directe el 

partit de la Copa d’Europa entre el Athletic Bilbao i el Liverpool13. Va ser el primer partit 

que dos equips de televisió diferents van retransmetre un mateix partit. Després d’aquell 

partit, tant bascos com catalans van començar a retransmetre resums dels partits de futbol.  

La televisió nacional, en veure que perdia els drets i l’exclusivitat, va recordar que tenia un 

contracte en vigor amb Federació Espanyola de Futbol i que per tant era l’única televisió 

que podia explotar els drets. Tot i aquest avís, les dues autonòmiques van seguir emetent 

imatges del futbol. Com que les televisions autonòmiques pagaven als clubs, aquests tampoc 

no hi posaven unes traves excessives. Per tal de regularitzar el problema, Lliga de Futbol 

Professional (LFP), que s’acabava de crear, va concedir a les teles catalanes i basques els 

resums de cada jornada a canvi de 20 milions de pessetes i se’ls va impedir fer directes. El 

contracte tenia vigència fins a finals de temporada.  

La temporada 84/85 va començar igual que l’anterior, amb negociacions complicades on els 

clubs cada vegada demanaven més diners per vendre els sues drets. Però aquesta vegada 

no es va arribar a cap acord per fer partits en directe. Els equips de futbol demanaven 1.000 

milions de pessetes. Les elevades exigències i rigidesa de totes les parts va obligar a les 

cadenes autonòmiques a redirigir la seva estratègia i apostar  pels resums a canvi de 60 

milions. Podien oferir un resum d’un màxim 11 minuts d’aquells equips que no formaven 

part  de la comunitat autònoma i de 15min dels equips propis14.  

Aquest pacte va propiciar que al llarg de tota la temporada no es retransmetés cap partit en 

directe i això no convencia a cap de les parts. Per aquest motiu, per a la següent temporada 

es va idear una nova manera de repartir els drets audiovisuals del futbol que quedarien a 

càrrec de TVE15. A cada partit se li aplicarà una categoria diferent (A, B o C) i aquesta 

categoria comportarà una inversió econòmica més o menys gran. La primera agrupava els 

enfrontaments directes entre aquests equips: Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao i 

Atlético de Madrid a un preu de 22 milions. El grup B tenia els mateixos equips, però com a 

                                                           
13 Reizabal, G. (4 novembre 1983). Dos equipos distintos, de TVE y de la TV vasca, retrasmitieron en directo 
el mismo partido. El País. Recuperat de 
http://elpais.com/diario/1983/11/04/radiotv/436748402_850215.html 
14 El País. (19 gener 1985). Acuerdo entre el fútbol profesional y las televisiones autonómicas. El País. 
Recuperat de http://elpais.com/diario/1985/01/19/radiotv/474937204_850215.html 
15 El País. (26 octubre 1985). La Liga de fútbol vuelve a TVE con el Atlético-Real Sociedad. El País. Recuperat 
de  http://elpais.com/diario/1985/10/26/deportes/499129212_850215.html  

http://elpais.com/diario/1983/11/04/radiotv/436748402_850215.html
http://elpais.com/diario/1985/01/19/radiotv/474937204_850215.html
http://elpais.com/diario/1985/10/26/deportes/499129212_850215.html
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locals contra qualsevol altre equip a un cost de 16 milions. Per últim el tercer grup, el C, 

englobava la resta a 13 milions per partit. 

Per la seva banda, les televisions autonòmiques van pagar un total de 60 milions pels resums 

de cada partit a la LFP, que des de la seva aparició serà l’encarregada de vendre, de manera 

centralitzada, els drets dels equips de Primera Divisió. A més també van aconseguir pactar 

un pac d’entre 3-8 partits on els protagonistes del matx havien de ser equips de la pròpia 

comunitat autònoma i sempre jugant com a local. En cas de coincidir amb la TVE, aquesta 

sempre tenia preferència. Aquest pacte assolit l’agost de 1985 va ser una fita molt 

significativa perquè és la confirmació de la pèrdua d’exclusivitat de RTVE en detriment de 

les televisions autonòmiques.  

La temporada 86-87 les televisions autonòmiques van signar el mateix contracte que la 

temporada anterior i van materialitzar així la seva aposta contundent i clara pel futbol en 

directe. Per la seva banda la TVE va confirmar el seu contracte amb un mínim i màxim de 

10-12 partits.  

La insistència de les televisions autonòmiques per poder retransmetre més partits en 

directe, es va acabar materialitzant la temporada següent. Les televisions regionals sabien 

que el futbol era una aposta molt important que podien utilitzar a favor seu per créixer de 

manera exponencial i ràpida. La nova temporada de futbol va començar amb un acord16 

entre les tres parts implicades, que abordava cadascuna de les demandes i que durarà dos 

anys. TVE i les televisions de les autonomies retransmetrien el partit del dissabte de manera 

alterna cada jornada. A canvi La Lliga s’emportava 2.800 milions de pessetes que després 

repartia als clubs.   

 

Aparició de les cadenes privades; Canal+ entra en acció  

La calma d’aquests dos anys es va trencar la temporada de 1989-1990. La gran proliferació 

de televisions autonòmiques va impulsar la creació de la FORTA, associació que agrupa totes 

les cadenes públiques autonòmiques. Aquesta era només una associació entre televisions 

autonòmiques però, en aquell moment suposava la creació d’un ens molt més potent a l’hora 

de negociar els drets.  

                                                           
16 Paradinas, J.J. (11 setembre 1987). TVE sólo podrá retransmitir el Barcelona-Madrid si 'ensombrece' las 
zonas de emisión de los canales autonómicos. El País. Recuperat de 
http://elpais.com/diario/1987/09/11/deportes/558309612_850215.html  

http://elpais.com/diario/1987/09/11/deportes/558309612_850215.html
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Paral·lelament a la creació de la FORTA, el 3 de maig de 1988 es va aprovar la Llei de la 

Televisió Privada que trencava amb més de 30 anys de monopoli de la televisió pública i que 

deixava la porta oberta a la creació de televisions privades obertes o de pagament. Un any 

després, l’any 1989 neix Antena 3 i al 1990 Canal+. El canal de pagament serà gestionat per 

l’empresa Sogecable, que al seu torn estava participada per PRISA. Aquest canvi de model 

de negoci en la televisió obrirà una nova etapa en la negociació dels drets que desembocarà 

en la Primera Guerra del Futbol.  

L’aparició de les autonòmiques i de les cadenes privades va provocar un augment molt fort 

dels preus dels drets televisius. Aquest augment va ser tan elevat que TVE, per primera 

vegada en la història, no va emetre cap partit de futbol mentre que altres televisions si que 

ho feien17. La FORTA i Sogecable van aconseguir guanyar el pols a la televisió nacional i al 

juliol de 1990 van tancar un contracte amb La Lliga que els uniria els propers 8 anys.  

Les autonòmiques i Canal+ es quedaven en exclusiva els drets televisius de la Competició 

Nacional mentre que TVE només oferiria aquells partits on les comunitats no tinguessin 

televisió pròpia. La FORTA i Canal+ desembutxacaven 54.000 milions de pessetes a La Lliga, 

dels quals 12.000 eren de la cadena privada. Les cadenes públiques es quedaven amb un 

partit al dissabte cada jornada i el canal de Sogecable s’atorgava el partit de diumenge. A 

ningú se li escapa que l’aparició de les cadenes privades va suposar un gran èxit per la Lliga 

de Futbol Professional, ja que va propiciar l’entrada d’un nou competidor que va permetre 

augmentar el preu i per tant els clubs ingressaven quantitats més grosses.   

És també a partir d’aquest moment, que la tinença en exclusiva de drets de difusió del futbol 

i les ofertes de pagament aniran inseparablement de la mà. Un canvi substancial que es va 

produir gràcies a l’aparició de noves finestres d’explotació i de sistemes d’accés condicional 

com serà el PPV (Pagar Per Veure), que no s’implementarà fins més endavant.  

 

Primera Guerra del Futbol  

Amb tots els actors implicats sobre la taula, la lluita pels drets televisius patirà una calma 

tensa al llarg dels 6 anys vinents, ja que el contracte signat per la FORTA i Canal+ va donar 

estabilitat. Malgrat la pau llarga i tranquil·la les posicions de tots els implicats s’anaven 

movent per sota de la taula fins que l’any 1995, tres anys abans de la finalització del 

contracte establert, Antena 3 va decidir fer un pas endavant.  

                                                           
17 El País. (4 setembre 1990). Millones de telespectadores, privados de fútbol. El País. Recuperat de 
http://elpais.com/diario/1990/09/04/radiotv/652399207_850215.html 

http://elpais.com/diario/1990/09/04/radiotv/652399207_850215.html
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La televisió privada ho tenia molt clar: “S’ha d'entrar en els equips de futbol aconseguint els 

seus drets de televisió, sense perdre el temps. Això és el futur”18. Així de contundent era, 

Antonio Asensio, president d’Antena 3 TV, en una reunió d’empresa l’agost de 1995 segons 

es recull en el llibre La guerra “incivil” del fútbol. La cadena privada tenia la intenció de poder 

explotar el PPV, modalitat que estava en estudi però que encara no s’havia implementat a 

Espanya, un cop finalitzés el contracte vigent el 1998.  

L’aparició d’un nou competidor en la guerra pels drets televisius anava com l’anell al dit als 

clubs que veien com el mercat futbolístic cada vegada era més car. Els clubs estaven 

convençuts que la petita pantalla encara es podia explotar molt més i l’entrada d’Antena 3 

era l’excusa perfecta per poder incrementar els preus dels drets televisius.   

En vistes de les necessitats econòmiques dels clubs i l’estratègia competitiva d’Antena 3, els 

segons van demanar la confecció de dictàmens per saber quin era l’estat dels contractes 

vigents. Els drets audiovisuals estaven en mans dels clubs malgrat que fins a aquelles dates 

s’hagués negociat directament amb La Lliga en un model centralitzat19. Malgrat això, el 

contracte signat no impedia la negociació per a temporades futures. D’aquesta manera els 

clubs podien començar a negociar des de ja l’adquisició, tant dels partits en PPV com en 

obert dels drets corresponents a la temporada 1998 fins al 2003.20 

Un cop sabut això, Antena 3 començarà a trucar a la porta de tots els clubs de Primera i 

Segona Divisió per tal de comprar-los els drets i trencarà així amb el model de venda 

centralitzada que s’havia utilitzat fins aquella data. A partir d’aquell moment i fins a 

l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei del 2015, s’impulsarà una venda individualitzada 

dels drets audiovisuals del futbol.   

És en aquest moment que es dóna el tret de sortida a la que posteriorment s’ha anomenat 

Primera Guerra del Futbol21. En vista d’aquests moviments, la FORTA no es va quedar quieta 

i també va moure fitxa de la mà de TV3. La televisió catalana va dissenyar un pla d’acció per 

no perdre els drets televisius a partir del setembre de 1998, any que finalitzava el contracte. 

En primer lloc, al febrer de 1996, es va reafirmar el contracte vigent i es va signar un nou 

contracte que donava a la televisió autonòmica catalana els drets televisius del Barça, 

                                                           
18 Calleja, B. (1997). La guerra “incivil” del fútbol: La verdadera historia de la lucha por la supremacía 
mediática en la España de final de siglo (1a ed.). Barcelona: Plaza & Janes. 
19 Ídem.  
20 García, J. V. i Alcolea, G. (2013). Derechos audiovisuales de retransimisiones deportivas y modelos de 
negocio: El mercado español de la televisión. Telos. 96. 
21 Paniagua, P., Grijelmo, A. (2009). Cultura y guerra del fútbol: Análisis del mensaje informativo (1ª ed). 

Barcelona: Editorial UOC. 
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Espanyol i Lleida (en aquell moment a Segona Divisió A),  des de 1998 al 2003. El segon pas 

que volia dur a terme el canal català és que la resta de televisions autonòmiques fessin les 

mateixes negociacions amb els clubs respectius de cada comunitat, per tal que la FORTA 

tingués el paquet televisiu més ampli possible. 

L’estratègia de la cadena del Grup Zeta començava a obtenir els seus fruits. A mitjans de 

març de 1996, Antena 3 ja tenia signats quinze contractes d’equips de Primera i Segona 

Divisió, entre els quals destacava el Reial Madrid22. En veure els moviments de la 

competència, Sogecable no es va quedar amb els braços plegats i també va començar a 

renegociar els contractes amb els clubs de Primera i Segona Divisió23. Com en la guerra tot 

s’hi val, PRISA va utilitzar la SER i El País, mitjans propis, per deslegitimar els moviments 

d’Antena 324. 

Les passes dels tres implicats en la guerra va provocar que en poc temps tots els clubs ja 

haguessin venut els seus drets del setembre de 1998 al setembre de 2003 al millor postor. 

Els drets estaven molt fragmentats. Canals+ es va quedar amb els següents equips a un cost 

total de 14.500 milions de pessetes: Deportivo, Tenerife, Zaragoza, Athletic, Reial Societat, 

Celta, Oviedo, Rayo Vallecano, Logronyès i Racing25. 

Per la seva banda Antena 3 va desemborsar menys quantitat, 12.700 milions de pessetes i 

es va quedar amb menys equips però amb més pes esportiu: Reial Madrid, Atlètic de Madrid, 

Sevilla, Betis, Valladolid, Sporting, Hèrcules i Extremadura. La FORTA es va quedar amb el 

plat més petit a canvi de 7.500 milions de pessetes: Barça i Espanyol (TV3), València (Canal 

9) i Compostela (TVG). 

En vista de la total divisió de drets i la poca possibilitat de rendibilitzar-los econòmicament, 

Antena 3 s’apropa a la FORTA per unir-se i intercanviar-se els drets televisius. Les bases de 

l’acord es centraven en què les autonòmiques continuarien mantenint el partit en obert 

mentre que Antena 3 passaria a explotar el PPV (Pagar Per Veure) i s’estudiaria la 

possibilitat de retransmetre un partit en obert els dilluns. Però aquest partit en obert els 

dilluns es començaria a explotar la temporada 1996-1997, moment que encara estava 

vigent el contracte entre la FORTA, Canal+ i Lliga de Futbol Professional (LFP). Aquesta 

                                                           
22 Calleja, B. (1997). La guerra “incivil” del fútbol: La verdadera historia de la lucha por la supremacía 
mediática en la España de final de siglo (1a ed.). Barcelona: Plaza & Janes. 
23 Terol, R. (2006). Crónica sobre el devenir de los derechos televisivos de la liga fútbol en España. 
Revista jurídica de derecho y entretenimiento 17, 465-476. 
24 Calleja, B. (1997). La guerra “incivil” del fútbol: La verdadera historia de la lucha por la supremacía 
mediática en la España de final de siglo (1a ed.). Barcelona: Plaza & Janes. 
25 Ídem.  
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demanda va enfurismar Sogecable, que creia que s’estava violant un contracte ja signat i 

tancat. 

Tota aquesta jugada d’Antena 3 donava resposta als moviments que també havia realitzat 

l’empresa tenidora de Canal+. El canal de PRISA havia avançat als clubs part dels diners del 

nou contracte per tal de temptar als clubs que havien signat amb Antena 3. En vista d’això, 

la televisió del Grup Zeta va comunicar als clubs, amb els quals hi tenia un acord, que també 

els avançaria part dels diners del futur contracte. A canvi els clubs signants amb Antena 3 

havien de pressionar la LFP perquè permetés obrir el contracte vigent a la televisió dirigida 

per Antonio Asensio i per poder donar un partit en obert els dilluns. 

Amb aquesta estratègia, però, Antena 3 necessitava saber com podia entrar en el contracte 

vigent. El dictamen que la cadena privada va encarregar als advocats Melchor de las Heras i 

Miquel Roca, indicava que les televisions autonòmiques tenien el poder de cedir a tercers 

les retransmissions de partits de La Lliga, ja que n’eren les propietàries fins al setembre de 

199826. A més, per fer-ho no necessiten la unanimitat dels membres de la FORTA, sinó una 

majoria27.  

Aleshores, Antena 3 es llança per tal d’arribar a un acord amb la FORTA i unir forces. El 

pacte amb les autonòmiques li garantiria l’obertura del contracte en vigor i la possibilitat de 

fer el partit en obert els dilluns. El canal de Sogecable només podia oposar-se als acords que 

traspassessin els drets que tenia al seu favor: exclusiva en l’emissió codificada i segona 

elecció de partit, amb tota la resta no hi podia dir res. 

Un cop aconseguit el pacte amb la FORTA només calia l’aprovació de la LFP per obrir el 

contracte. Els clubs tenien molt clar que havien d’ingressar diners de manera avançada per 

fer front a les despeses i per fer-ho havien d’obligar a la LFP que negociés amb caràcter 

immediat l’obertura del contracte amb Antena 3.28 Després de moltes pressions per part de 

Canal+, amb l’amenaça d’un judici, les assemblees de la LFP van donar el vistiplau a 

l’obertura del contracte i posteriorment la FORTA va acordar, per majoria, el que ja s’havia 

acordat: cedir part dels drets a Antena 3 perquè pogués oferir el partit els dilluns.  

Tot i aquest acord per obrir el contracte, Antena 3 només podrà oferir 5 partits al llarg de la 

temporada. Cada jornada les autonòmiques decidien primer quin era el partit del dissabte 

que donaven en obert i després Canal+ escollia el matx del diumenge codificat. Per últim era 

                                                           
26 Terol, R. (2006). Crónica sobre el devenir de los derechos televisivos de la liga fútbol en España. Revista 
jurídica de derecho y entretenimiento 17, 465-476. 
27 Calleja, B. (1997). La guerra “incivil” del fútbol: La verdadera historia de la lucha por la supremacía 
mediática en la España de final de siglo (1a ed.). Barcelona: Plaza & Janes.  
28 Ídem.  
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la cadena del Grup Zeta qui escollia el partit per retransmetre en obert els dilluns. Antena 3 

havia de trobar un partit, entre els enfrontaments que quedaven per repartir, on els dos 

equips haguessin venut els drets a la mateixa cadena o a les autonòmiques, en cas contrari 

no podia retransmetre cap partit.  

Amb tot el peix venut i els tribunals utilitzats, la guerra a les trinxeres ja havia acabat i només 

quedava l’última batalla: les condicions amb les quals es signava la pau per no fer-se més 

mal mútuament. Com hem dit abans, el bloc d’Antena 3 i les autonòmiques tenien el pac amb 

més capacitat de generar audiència. Canal+ i l’autonòmica EITB, es van quedar amb 10 

equips de primera divisió amb la capacitat de crear audiència fora de les seves 

demarcacions territorials quan s’enfronten a equips del pac d’Antena 3 i per tant ni un ni 

altre els podien televisar. En vista d’aquest fracàs econòmic totes dues parts havien 

d’arribar a un acord, perquè si no el negoci no era beneficiós per cap dels dos bàndols. 

L’acord va arribar de la mà de la racionalitat comptable29. 

La firma definitiva es va materialitzar el 24 de desembre de 1996, amb l’anomenat Pacto de 

Nochebuena. L’acord definitiu establia que Antena 3, Canal+ i la FORTA passaven a crear i a 

formar part d’una empresa audiovisual que s’encarregaria d’assumir tots els costos dels 

drets així com distribuir-lo i explotar-los. Es va anomenar Audiovisual Sport i es va crear de 

manera definitiva el 27 de gener de 1997 i el seu capital social es va repartir amb un 40% 

per a Antena 3 (que ho farà a través de la seva gestora Gestora de Medios Auiodvisuales, 

GMA). Un altre 40% per a Canal+ i el 20% restant per TV3.  

Aquesta nova empresa s’havia d’encarregar de gestionar els drets audiovisuals del futbol de 

les temporades 1998/99 a 2002/0330. D’aquesta manera les televisions autonòmiques es 

van quedar amb el partit del dissabte, Canal + amb el partit del diumenge i el PPV (Pagar 

Per Veure) i Antena 3 va seguir explotant el partit dels dilluns només al llarg de la temporada 

1997-1998.  

 

Aparició de les plataformes digitals 

                                                           
29 Terol, R. (2006). Crónica sobre el devenir de los derechos televisivos de la liga fútbol en España. Revista 
jurídica de derecho y entretenimiento 17, 465-476. 
30 Wikipedia. (2016). Vía digital. Recuperat de 
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Digital#cite_note-acuerdo_final_dos_plataformas-22 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Digital#cite_note-acuerdo_final_dos_plataformas-22
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Amb aquest nou pacte sobre de la taula Sogecable, empresa gestora de Canal+, va decidir 

impulsar a partir del 31 de gener de 1997 la plataforma digital Canal Satélite Digital, per tal 

de controlar el PPV del futbol espanyol i englobar una oferta de canals de pagament.  

Justament, la materialització tècnica per poder explotar els canals PPV va fer esclatar de nou 

una batalla que semblava acabada i que alguns actors la citen com la Segona Guerra del 

Futbol31. Per tal de fer front a Sogecable, es va impulsar una nova plataforma digital 

capitanejada per Telefònica, en aquells moments empresa pública molt pròxima al govern 

estatal. D’aquesta manera, el 15 de setembre de 1997 va néixer la segona plataforma digital 

espanyola anomenada Vía Digital que també operaria en PPV.32 

Per tal que la plataforma de Telefònica naixés amb molta força havia d’entrar a dominar 

alguna part dels drets audiovisuals del futbol, ja que eren importantíssims per tal de 

rendibilitzar la plataforma digital. Per fer-ho dos mesos abans del seu naixement Vía Digital 

va comprar el 25% d’Antena 333 i  també va adquirir el 49% de GMA. D’aquesta manera 

l’empresa pública va entrar indirectament a formar part d’Antena 3 i Audiovisual Sport. 

Amb aquest gest, Antena 3, un dels actors més importants al llarg de la Primera Guerra del 

Futbol desapareix com a actor principal del conflicte per donar pas a Telefónica amb Vía 

Digital.  

Amb part del domini d’Antena 3 i de GMA, Telefónica forma part de la gestora dels drets 

audiovisuals, Audiovisual Sport. A més, el govern d’Aznar va tirar endavant la Llei 

Reguladora de Transmissions i Retransmissions de Competicions i Esdeveniments 

Esportius, més coneguda com a Llei del futbol. La Llei creava una Comissió Permanent que 

decidia quins eren els esdeveniments esportius que havien de ser considerats d’interès 

general i retransmesos en directe per televisió. D’entre els escollits, es va decidir 

implementar un partit en obert per jornada de la Lliga i la Copa del Rei.  

“La Llei del futbol tenia com a principal objectiu que Canal Satélite Digial no monopolitzés 

les retransmissions i així obrir el mercat a Vía Digital.”34 En aquest sentit la Llei obligava que 

les parts implicades en el domini del PPV s’havien de posar d’acord per tal de compartir els 

drets. Sinó ho feien en un termini d’un any la Comissió elevaria un informe al govern sobre 

                                                           
31 Paniagua, P., Grijelmo, A. (2009). Cultura y guerra del fútbol: Análisis del mensaje informativo (1ª ed). 
Barcelona: Editorial UOC. 
32 Beceiro, S. (2010). El nacimiento de la televisión digital de pago por satélite en España. Trípodos, 26, 
133-148. 
33 Calleja, B. (24 juliol 1997). Telefónica compra el 25% de Antena 3. La Vanguardia. Recuperat de 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/06/28/pagina-14/34628707/pdf.html 
34 Beceiro, S. (2010). El nacimiento de la televisión digital de pago por satélite en España. Trípodos, 26, 
133-148. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/06/28/pagina-14/34628707/pdf.html
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la situació i donant-li les recomanacions adequades perquè arribessin a un acord.35 Queda 

palès que l’executiu d’Aznar va fer tot el possible per donar ales a la plataforma digital de 

Telefònica.  

Amb aquestes pressions per part del govern, la irrupció de Vía Digital en el panorama 

audiovisual i després d’una forta guerra de querelles36 entre les dues plataformes digitals, 

es va arribar a un principi d’acord entre Sogecable (Canal Satélite Digital) i Telefònica (Vía 

Digital) al novembre de 199737. Aquest acord posava la pau definitiva a la guerra pel PPV i 

per tant, també posava el punt i final a la Primera Guerra del Futbol. Audiovisual Sport va 

continuar sent la gestora que explotava els drets i Canal Satélite Digital i Vía Digital van 

retransmetre  en igualtat de condicions els partits de La Lliga en el format del PPV.  

L’acord va donar estabilitat a les dues plataformes però això no es va traduir en ingressos 

ni en nombre d’abonats. Totes dues plataformes van arrossegar pèrdues, sobretot Vía 

Digital que tenia un deute proper als 1.000 milions d’euros, a principis dels 200038. En vistes 

d’aquests números, totes dues entitats van manifestar la voluntat d’unir-se en una sola 

plataforma digital. El 13 de maig de 2003 les juntes accionarials de Canal Satélite Digital i 

Vía Digital van ratificar la fusió. De fet més que una fusió el que es va realitzar va ser una 

absorció de Vía Digital. Canal Satélite Digital ampliava el seu capital amb el qual pagava i 

comprava les accions de la plataforma de Telefònica. Pel que fa a Audiovisual Sport, 

l’empresa encarregada d’explotar els drets audiovisuals del futbol, Sogecable comprava el 

40% que estava en mans de Telefònica i reunia així el 80% del capital.  

Aquest acord va ser vist per Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT), actualment 

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), com un gest de monopoli del 

mercat. El Tribunal de Defensa de la Competència, a petició del govern espanyol, va emetre 

un informe en el qual imposava 10 condicions per tal que es pogués dur a terme la fusió. 

Finalment el Consell de Ministres va aprovar la fusió però va imposar 34 condicions, que no 

eren res més que detallar punt per punt les 10 condicions del Tribunal.  

                                                           
35 Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y 
Acontecimientos Deportivos. BOE, 159 (1997). Recuperat de https://www.boe.es/buscar/doc.php 
?id=BOE-A-1997-14849    
36 Redacción. (22 octubre 1997). Admitida una querella de Canal Satélite contra Asensio por estafa. La 
Vanguardia. Recuperat de http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/09/05/pagina-
13/34633202/pdf.html 
37 Calleja, B. (18 novembre 1997). Las plataformes digitales compartiran el fútbol de pago: Acuerdo entre 
Telefónica, Sogecable y TV3 para esta temporada. La Vanguardia. Recuperat de 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/09/05/pagina-13/34626098/pdf.html 
38 Beceiro, S. (2010). El nacimiento de la televisión digital de pago por satélite en España. Trípodos, 26, 
133-148. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php%20?id=BOE-A-1997-14849
https://www.boe.es/buscar/doc.php%20?id=BOE-A-1997-14849
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/09/05/pagina-13/34633202/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/09/05/pagina-13/34633202/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/09/05/pagina-13/34626098/pdf.html
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Entre aquestes condicions es parlava àmpliament dels drets audiovisuals i de la gestió que 

havia de fer la futura fusió. Sogecable havia de renunciar al dret de tanteig, retracte i 

pròrroga respecte a les negociacions amb els clubs de futbol. A més, havia de refusar 

l’exclusivitat de les retransmissions per serveis mòbils i la duració dels contractes no podia 

accedir mai els 3 anys.39  

Acceptades aquestes mesures, la fusió va dur amb si mateixa la creació de Digital+, com a 

substitut del Canal Satélite Digital. La nova plataforma digital no englobarà Canal+ en la seva 

oferta de canals fins al 2005, moment que el canal passarà a emetre de manera exclusiva en 

format de pagament i el seu espai l’ocuparà Cuatro que emetrà les 24 hores en obert.  

Un cop acabat el contracte amb els clubs l’any 2003, de manera individual cada club va anar 

tancant un nou trienni amb Sogecable (Digital+), exceptuant el Barça que va tancar el 

contracte, novament, amb TV3. Aquest nou trienni continuava deixant les coses com 

estaven: Canal+ seguia retransmetent el partit del diumenge, les autonòmiques el del 

dissabte i Digital+ es quedava amb la modalitat de PPV i retransmetia els 8 partits restants.40 

 

Mediapro, nou actor del conflicte   

La pau va durar el que va durar el contracte triennal. Amb la fi dels acords apareixerà un 

nou actor clau per entendre la Segona Guerra del Futbol. Mediapro, la productora catalana 

presidida per Jaume Roures, aprofitarà la fi dels contractes per entrar en la guerra i comprar 

la màxima quantitat de drets audiovisuals possibles. D’aquesta manera l’any 2006 Mediapro 

va tancar un contracte amb el Barça per valor de 1.000 d’euros per les pròximes 8 

temporades. Es va fer oficial el juny de 2006 i va entrar en vigor a partir d’aquella mateixa 

temporada41.  

Amb aquest gest, i la posterior compra de la majoria d’altres drets de clubs de Primera i 

Segona Divisió, Mediapro va forçar l’acord amb Sogecable i TV3. Així va aconseguir entrar a 

formar part d’Audiovisual Sport fent fora TV3, que es va quedar a partir d’aquell any sense 

els drets del FC Barcelona. Audiovisual Sport va passar a ser dominada per Sogecable i 

Mediapro que van tancar un contracte el 2006 que detallava el partit en obert, el de 

                                                           
39 Beceiro, S. (2010). El nacimiento de la televisión digital de pago por satélite en España. Trípodos, 26, 
133-148. 
40 Terol, R. (2006). Crónica sobre el devenir de los derechos televisivos de la liga fútbol en España. 
Revista jurídica de derecho y entretenimiento 17, 465-476. 
41 Redacció. (14 juny 2006). Mediapro consigue los derechos televisives del Barça durante 7 años. Formula 
TV. Recuperat de http://www.formulatv.com/noticias/2317/mediapro-consigue-los-derechos-
televisivos-del-barca-durante-7-anos/  

http://www.formulatv.com/noticias/2317/mediapro-consigue-los-derechos-televisivos-del-barca-durante-7-anos/
http://www.formulatv.com/noticias/2317/mediapro-consigue-los-derechos-televisivos-del-barca-durante-7-anos/
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pagament i el de PPV. Mediarpo va obrir un concurs per adjudicar el partit en obert i La 

Sexta, de la qual l’empresa catalana n’és la màxima accionista, va guanyar el concurs i es va 

adjudicar el partit en obert fins al 2009. Tot i això, la cadena privada espanyola va arribar a 

un acord amb TV3, TVG, Canal 9 i Aragón TV, que permetia a aquestes cadenes 

autonòmiques retransmetre el mateix partit que La Sexta.  

Tots aquests moviments, per part de les dues empreses, va esclatar l’estiu del 2007, moment 

que Audiovisual Sport va demandar a Mediarpo per incompliment de contracte42. És a partir 

d’aquest moment que esclata la Segona Guerra del Futbol. Des de Sogecable es va recriminar 

a l’empresa catalana que no s’havia complert amb el contracte establer i que Mediarpo no 

podia negociar per si sola els contractes amb els clubs. Per part de Mediapro es va indicar 

que mai havien estat dins d’Audiovisual Sport i que a partir d’aquell moment començarien 

a comercialitzar per si mateixos els drets que havien adquirit (39 dels 42 equips que 

conformaven la Primera i la Segona divisió).  

S’entra en una fase de demandes constant entre una i l’altra empresa, es trenca el contracte 

del 2006 i alguns clubs impedeixen l’entrada de les càmeres a l’empresa que no té els seus 

drets. Tot això provoca que molts partits quedin en mans de La Sexta, per la falta d’acord 

entre les dues empreses. La cadena espanyola va oferir al llarg de la temporada 2007-2008 

entre 2 i 3 partits en obert cada setmana43. La situació va anar empitjorant i això va fer que 

l’abril del 2009 la Sexta arribés a una fita històrica i emetés sis partits en obert44. 

En veure que la guerra oberta no ajudava a cap de les dues empreses, de la mateixa manera 

que va passar amb la Primera Guerra del Futbol, es va signar la pau l’estiu del 200945. Aquest 

nou acord va posar el punt i final a la Segona Guerra del Futbol i les dues empreses es van 

donar un marge de temps per estudiar una possible fusió. Finalment les negociacions per la 

fusió es van trencar46, però l’acord va seguir vigent. En aquest es va marcar el que els últims 

3 anys ja s’havia realitzat: Canal + tenia el partit en exclusiva del diumenge, Digital+ 

explotava la resta dels partits de la temporada en PPV –amb la possibilitat que Mediapro 

també pogués explotar part dels drets de PPV–  i es mantenia el partit en obert per La Sexta 

                                                           
42 Gómez, R. G. (6 juny 2007). Audiovisual Sport demanda a Mediapro por incumplir el contrato sobre el 
fútbol. El País. Recuperat de http://elpais.com/diario/2007/07/06/sociedad/1183672810_850215.html  
43 Ídem.  
44 Público. (4 abril 2009). La sexta hace historia al emitir seis partidos de liga. Público. Recuperat de 
http://web.archive.org/web/20090503033105/http://www.publico.es/culturas/216050/sexta/historia/e
mitir/seis/partidos/liga 
45 Agencias. (5 juny 2009). Prisa y Mediapro ponen fin a la “guerra del fútbol”. El Economista. Recuperat 
de http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/1305094/06/09/PRISA-y-Mediapro-ponen-fin-a-la-
guerra-del-futbol.html 
46 Ruíz, V. (7 agost 2009). Prisa e Imagina rompen las negociaciones para fusionarse. El Mundo. Recuperat 
de http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/06/comunicacion/1249589176.html  
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i les autonòmiques. Per tant, la plataforma Digital+, de moment, es quedava amb tot el futbol 

exceptuant el partit en obert. Aquest nou acord va tenir vigència fins a la temporada 

2011/12, tot i que la pugna entre les plataformes de pagament per aclaparar més mercat va 

seguir al llarg d’aquells anys.  

 

Aparició de GOL TV, Canal+ Liga i desaparició del PPV 

L’acord es va mantenir malgrat l’entrada en vigor de la TDT en modalitat de pagament.47 

Aquest canvi de legislació és va fer oficial el 15 d’agost de 2009 i tenia com a objectiu 

principal potenciar la implementació de la TDT48. A més, l’escrit formal de la llei reivindicava 

que aquesta possible via que podien escollir totes les televisions privades, serviria per obrir 

una nova formula per generar ingressos extres per als serveis audiovisuals.  

Aquest canvi de gir en la situació, tot i que ja feia mesos que el govern espanyol havia 

anunciat la possible posada en marxa de la TDT de pagament, la va aprofitar a la perfecció 

Mediapro. La productora catalana, poques hores després que el Reial Decret-Llei es 

publiqués al BOE, va anunciar la posada en marxa de Gol TV, el primer canal de TDT a 

Espanya en modalitat de pagament. Amb el dret que tenia per explotar part dels partits de 

PPV, gràcies a què posseïa gran part dels drets dels equips de Primera i Segona Divisió, 

l’empresa dirigida per Jaume Roures va apostar per la creació del canal. Aquest va ocupar 

l’espai de Hogar 10, un canal del grup de La Sexta.   

El nou servei de la productora catalana era una competència directe respecte Digital+. Gol 

TV es podia rebre a totes les cases a través de la TDT. Qui volgués gaudir de la seva oferta 

futbolística només havia de comprar un adaptador i pagar una quota mensual. En canvi la 

plataforma de Sogecable, obligava a pagar una quota d’alta, una instal·lació de satèl·lit i la 

quota mensual. Per intentar contrarestar aquesta oferta l’empresa participada per PRISA va 

llançar Canal+ Liga, un paquet especial pel qual s’havia de pagar, sense haver de tenir 

instal·lada la plataforma Digital +, tot i que s’havia d’instal·lar la parabòlica per rebre la 

senyal digital.  

L’oferta futbolística de Primera Divisió va quedar repartida de la següent manera fins la 

temporada 2010-11: Canal + es quedava el partit del diumenge en exclusiva, Canal+ Liga 

                                                           
47 Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito 
estatal, la prestación del Servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. 
BOE, 197 (2009). Recuperat de https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13497.pdf 
48 El Mundo. (13 agost 2009). El consejo de Ministros aprueba la TDT de pago. El Mundo. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/13/comunicacion/1250167039.html 
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oferia 2 partits en exclusiva, La Sexta i les autonòmiques el partit en obert dels dissabtes, 

Gol TV oferia 3 partits en exclusiva i Digital+ oferia la resta de partits en PPV. Per tant, qui 

aglutinava més partits era la plataforma Digital+, ja que comptava amb el partit de Canal+, 

els dos de Canal+ Liga i la resta de PPV. Quedaven fora del seu abast els 3 partits que oferia 

Gol TV i el partit en obert.49 Però, per poder disposar de tot això volia dir que l’usuari havia 

de pagar la quota normal de Digital+ més el paquet de Canal+ Liga i els partits en PPV. A 

més, es quedava sense veure els 3 partits de Gol TV.  

Tenir els drets per separat provocava que no es podia fer una oferta conjunta i atractiva. 

Això es va veure repercutit en l’escassetat d’abonats. La temporada 2011-12 es va signar un 

nou contracte entre Mediapro i PRISA. La Segona Guerra del Futbol ja s’havia acabat però la 

pugna per l’audiència continuava viva. Aquesta vegada va ser Sogecable qui va fer un pas 

endavant i va presentar Canal+ Liga 250. La posada en marxa d’aquest nou canal va significar 

un canvi radical en la manera com s’havia entès l’emissió del futbol fins aquell moment i va 

començar a exposar la nova manera de comprar els partits de futbol.  

Amb l’obertura del segon canal de futbol de Digital + la plataforma deixava de manera 

residual el PPV i apostava per una oferta conjunta per poder veure els màxims partits 

possibles: Canal+ seguia oferint el partit del diumenge, Canal+ Liga n’oferia tres i Canal+ 

Liga 2 en donava cinc més. D’aquesta manera el públic continuava pagant per un paquet de 

futbol a més de la quota mensual de Digital+ però a partir d’aquests moments podia gaudir 

de tots els partits en una sola plataforma. El PPV estava sentenciat a mort.  

Per la seva banda Gol TV oferia cada jornada els mateixos partits que Canal+ Liga. La Sexta 

i les autonòmiques emetien el matx del dissabte a la nit. Tot i això, la pugna constant feia 

que molts telespectadors no tinguessin molt clar on podien veure el futbol i això no afavoria 

a cap de les dues empreses. D’aquesta manera a partir de la temporada 2012-13 es va 

arribar a un acord per a les pròximes 3 temporades51. Aquest nou acord signava que tant 

Canal+ Liga i Canal+ Liga 2 com Gol TV oferien el mateix paquet de partits, un total de 8. 

Canal+ (integrat a Digital+) oferia el partit del diumenge en exclusiva i La Sexta oferia el 

partit en obert que es traslladava als dilluns. A partir de la següent temporada serà Cuatro 

                                                           
49 Gómez, R. G. (23 juny 2009). El mejor fútbol llega a Canal + Liga. El País. Recuperat de 
http://elpais.com/diario/2009/07/23/radiotv/1248300002_850215.html 
50 Prisa. (2011). Canal+ se llena de LIGA en la temporada 2011-12. Prisa. Recuperat de 
http://www.prisa.com/es/sala-de-prensa/canal-se-llena-de-liga-en-la-temporada-2011-12/ 
51 Muñoz, R. (17 agost 2012). Canal + y Mediapro llegan a un acuerdo para las próximas tres temporadas. 
El País. Recuperat de 
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/08/16/actualidad/1345140679_765197.html 

http://elpais.com/diario/2009/07/23/radiotv/1248300002_850215.html
http://www.prisa.com/es/sala-de-prensa/canal-se-llena-de-liga-en-la-temporada-2011-12/
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/08/16/actualidad/1345140679_765197.html


70 
 

qui emetrà el partit en obert fins a la temporada 2014-2015, moment en la qual el matx 

tornarà al seu horari habitual dels dissabtes.  

L’acord entre Digital+ i Gol TV, va deixar el partit en obert en la mínima expressió. El partit, 

a més de passar-se a dilluns al vespre, no podia incloure ni el Barça, ni el Madrid, ni l’At. 

Madrid ni el València, així com cap dels equips que juguessin competició europea aquella 

temporada52.  

Les retallades en el servei públic català i la pèrdua d’atractiu del partit en obert van provocar 

que TV3 no renovés el contracte a partir de la temporada 2012-13.53 Després de més de 22 

anys retransmetent el partit en obert, la televisió catalana es va quedar sense els drets de 

La Lliga.  

 

Telefònica torna a aparèixer com a actor clau  

Mentre dura el contracte, Telefònica comença a moure fitxa de nou després del fracàs de Vía 

Digital. L’estratègia de l’empresa d’aglutinar televisió, internet i mòbil en una sola oferta va 

provocar que el Juny de 2014 adquirís el 56% del capital social de Digital+. Posteriorment 

va impulsar la seva plataforma televisiva de pagament pròpia que s’anomenarà Movistar+. 

La intenció de l’empresa de telecomunicacions era explotar els drets futbolístics a través de 

la nova plataforma de pagament. Aquesta adquisició va ser estudiada per la CNMC i, 

finalment, l’abril de 2015 en va aprovar la compra però amb una sèrie de condicions.  

En aquestes es va indicar que l’empresa de telefonia havia d’obrir obligatòriament a la seva 

competència el 100% dels seus canals prèmium. Els rivals podrien aleshores comprar un 

màxim del 50% d’aquests canals. A més, les ofertes podran ser discutides i sota una sèrie de 

condicions de mercat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va indicar, també, 

que Telefònica només podria signar contractes de 3 anys màxim i havia de renunciar als 

drets d’adquisició preferent54 55. Això volia dir que paquets com el del futbol podrien ser 
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venuts a la competència si aquesta creia adient comprar-los.  El moviment d’absorció de 

Digital+ van anar de la mà de la compra de drets audiovisuals de clubs de Primera Divisió: 

Barça, Espanyol, Real Societat i Celta van signar amb el magnat de les telecomunicacions56. 

La temporada 2014-2015 va acabar i amb aquesta el contracte vigent. Apareix aleshores el 

Reial Decret-Llei 5/2015, de 30 de abril, de mesures urgents en relació a la comercialització 

de drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional. 

Amb aquesta llei, conjuntament amb la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la 

Comunicació Audiovisual, sembla que s’ha arribat a una pau definitiva en la guerra pels 

drets audiovisuals del futbol espanyol. 

El Decret-Llei del 2015 obliga a la LFP a vendre els drets de manera centralitzada, tot i que 

l’acció es durà finalment a terme a partir de la temporada 2016-17, ja que la legislació 

indicava com a obligatori a partir de la temporada 2016-2017. La clau d’aquesta decisió és 

que tant Mediapro com Telefònica tenien en possessió drets audiovisuals dels clubs 

adquirits de manera individualitzada abans que entrés en vigor el Decret i que tenien 

vigència fins al juny de 2016. A més, la Comissió Nacionals dels Mercats i la Competència57 

també va recomanar esperar a fer la venda centralitzada fins a la temporada 2016-2017 per 

no beneficiar a Mediarpo i Telefònica.  

Tot i això, les dues parts van cedir els seus drets a la LFP perquè els comercialitzés de 

manera centralitzada i es provés també el repartiment dels ingressos segons els criteris 

establerts en el decret. A canvi, Movistar explotava els drets nacionals dels partits de la Lliga 

i la Copa del Rei a canvi de 600 milions d’euros58. Per la seva banda, Mediapro es va quedar 

els drets d’explotació internacional. Al no adquirir la possibilitat d’emetre partits a l’Estat, 

va tancar de manera definitiva Gol TV l’1 de juliol de 201559.  

És a partir d’aquest moment de la història del conflicte audiovisual futbolístic que es 

desenvolupa el reportatge d’aquest Treball Final de Grau.  
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