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1. indicadors generals 
de cadena

 (HbbTV, TDT)
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Indicadors generals de cadena - Kantar vs HbbTV 
TDT segons Kantar Media HbbTV

AM MAA quota MAA quota dispositius sessions consum

juny 1 145 0,4 156 2,3 44.846 204.988 2.661.731

juliol 2 130 0,4 177 2,4 50.731 253.232 2.811.489

agost 1 127 0,5 166 2 47.587 182.875 2.488.659

setembre 2 151 0,4 159 2,4 45.609 209.997 2.692.194

octubre 1 151 0,3 179 2,5 51.218 246.205 2.996.944

novembre 1 136 0,2 155 2,1 44.343 189.349 2.406.173

desembre 1 148 0,3 166 2,2 47.606 216.094 2.847.790

gener 2018 1 140 0,3 172 2,3 49.273 224.284 2.773.179

febrer 2018 1 145 0,3 166 2,4 47.533 209.384 2.632.122

març 2018 2 161 0,4 162 2,3 46.277 210.924 2.676.450

abril 2018 1 143 0,3 172 2,8 49.194 217.135 2.408.120

maig 2018 1 146 0,3 175 2,5 50.076 228.707 2.597.780

juny 2018 1 154 0,3 173 2,4 49.349 213.457 2.626.411

TDT
Audiència mitjana (AM), en milers d’espectadors
Audiència acumulada (MAA), en milers d’espectadors
Quota de pantalla (en %). Àrea d’abast de Barcelona ciutat

HbbTV
MAA: Audiència estimada en milers: Dispostius detectats x 3,5 habitants en una llar. Veure glossari 
Quota: Share mensual % mitjana. Àrea d’abast betevé.Veure glossari
Dispositius: Nombre total de dispositius diferents que s'han detectat
Sessions: Nombre de vegades que algun dispositiu ha sintonitzat el canal
Consum: Nombre total de minuts consumits de tots els dispositius que ens han sintonitzat 
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2. analítica web
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nou web beteve.cat | estrena (3 de juliol)

* Dades del 3 al 9 de juliol comparades amb el període anterior (26 de juny al 2 de juliol) | Font: Google Analytics

Durant la primera setmana de posada en marxa 
del nou web, s’han mantingut els indicadors de 
la darrera setmana del web. 

Usuaris únics 46.305 + 4,60 %

Pàgines vistes 133.400 + 16,27 %

Temps al web 02:18 - 8,27 %

Pàgines per 
sessió 

2,07 + 9,28 %

Usuaris únics: Nombre de visitants reals que ha tingut el web en un període de temps, sense tenir en compte el nombre de sessions que pugui haver fet
Pàgines vistes: cada vegada que es carrega una pàgina al navegador de l’usuari
Temps al web: Durada mitjana de la sessió. Es calcula dividint el total de durades pel nombre de sessions (mètrica calculada)
Pàgines per sessió: Nombre de pàgines que ha visitat l’usuari a cada sessió (mètrica calculada)
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nou web beteve.cat | contingut més vist
Font: Google Analytics 

nom

pàgines 
vistes

portada 21.025 
piscina del Parc de la Creueta del Coll tancada per obres 3.794
en directe 3.174 
programes 2.840 
El ple de Gràcia aprova el canvi de Príncep d’Astúries per Riera de Cassoles 2.822                         
programació 2.730 
cercador 2.557                         
a la carta 2.402 
el temps a Barcelona 1.919 
La porteria 1.495  
parir i criar 1.334         
Les festes majors de 2018, barri a barri 1.243 
esports 1.187 
Tiroteig amb ferits al Carmel 1.122 
La Caixa de Solidaritat ja té els dos milions per pagar la fiança de l’1-0 1.101 
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nou web beteve.cat | contingut per seccions / programes
Font: Google Analytics nom pàgines vistes

societat 25.736 
esports 8.545
cultura 6.656 
política 4.486 
en directe 4.223                         
economia 4.213 
medi ambient 3.551                         
btv notícies 73 3.435 
agenda 3.180 
mobilitat 3.019  
Àrtic 2.941         
temps a Barcelona 1.961 
Deuwatts 1.640 
La porteria 1.554 
cinema 1.468 
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Web beteve.cat | Indicadors generals 

* Dades comparades amb el mes anterior | Font: Google Analytics

Aquest mes de juny hem experimentat una 
lleugera caiguda en les dades, després de 
quatre mesos de pujada ininterrompuda de tots 
els indicadors. Tot i això, marca la segona xifra 
més alta del que portem d’any.

Usuaris únics 188.699 - 9,82 %

Pàgines vistes 568.472 - 12,82 %

Temps al web 02:26 - 3,30 %

Pàgines per 
sessió 

1,88 - 1,58 %

Usuaris únics: Nombre de visitants reals que ha tingut el web en un període de temps, sense tenir en compte el nombre de sessions que pugui haver fet
Pàgines vistes: cada vegada que es carrega una pàgina al navegador de l’usuari
Temps al web: Durada mitjana de la sessió. Es calcula dividint el total de durades pel nombre de sessions (mètrica calculada)
Pàgines per sessió: Nombre de pàgines que ha visitat l’usuari a cada sessió (mètrica calculada)
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Indicadors generals de cadena - web
2016 2017 2018

usuaris sessions pàgines vistes usuaris sessions pàgines vistes usuaris sessions pàgines vistes

gener 196.286 306.035 873.785 179.908 299.652 625.165 145.583 239.110 498.715

febrer 182.239 290.249 610.360 123.284 213.978 551.943 163.247 284.929 554.256

març 168.095 265.316 550.246 150.640 250.470 582.039 170.425 278.477 533.060

abril 173.536 278.707 599.528 142.661 235.416 518.345 176.990 283.846 536.811

maig 254.210 400.951 584.521 214.480 315.616 612.635 209.257 338.333 647.590

juny 225.150 343.408 498.986 156.360 251.587 523.416 188.699 301.764 568.472

juliol 143.025 230.102 434.105 136.535 222.151 453.818

agost 94.000 161.617 321.065 115.199 187.669 355.844

setembre 178.695 289.677 583.069 175.380 275.289 532.673

octubre 158.268 266.823 547.582 183.742 286.663 541.853

novembre 154.173 260.012 539.230 181.280 277.205 520.853

desembre 138.060 227.762 469.861 161.746 256.662 511.333

WEB | font: Google Analytics
Usuaris: Nombre de visitants reals que ha tingut el web en un període de temps, sense tenir en compte el nombre de sessions que pugui haver fet
Sessions: Cada vegada que un usuari aterra al nostre web
Pàgines vistes: cada vegada que es carrega una pàgina al navegador de l’usuari
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Web beteve.cat - Categoria del dispositiu 
2016 2017 2018

escriptori mòbil tauleta escriptori mòbil tauleta escriptori mòbil tauleta

gener 46,82% 44,31% 8,88% 42,76% 49,60% 7,63% 36,85% 56,67% 6,48%

febrer 49,29% 42,26% 8,45% 45,20% 46,86% 7,94% 36,37% 57,66% 5,97%

març 49,23% 41,93% 8,84% 43,59% 49,12% 7,29% 36,03% 58,05% 5,92%

abril 49,06% 42,56% 8,38% 41,99% 50,95% 7,06% 36,30% 57,84% 5,86%

maig 52,38% 40,43% 7,18% 36,14% 57,57% 6,29% 34,97% 59,16% 5,88%

juny 50,90% 42,34% 6,76% 37,93% 55,43% 6,64% 33,93% 60,27% 5,80%

juliol 47,16% 44,47% 8,37% 36,94% 56,44% 6,63%

agost 45,95% 46,14% 7,91% 32,78% 60,32% 6,90%

setembre 43,17% 48,80% 8,03% 37,82% 55,23% 6,95%

octubre 44,47% 47,08% 8,45% 36,96% 56,56% 6,47%

novembre 45,83% 46,37% 7,80% 37,70% 56,47% 5,82%

desembre 43,33% 48,65% 8,02% 34,06% 59,09% 6,85%

CATEGORIA DEL DISPOSITIU
Per segona vegada en els darrers tres anys, el trànsit mòbil supera el 60% d’usuaris.
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Desglossament del contingut | Notícies

nom pàgines vistes

Radicals del Castelló agredeixen dues persones abans del partit amb el S.Andreu 7.595
Sant Joan 2018 a Barcelona: revetlles i fogueres 7.551            
Les festes majors a Barcelona 2018, barri a barri 5.925
Renda 2018: Novetats i terminis per presentar la declaració 2.206             
Treballadors de l’Hospital de Sant Joan de Déu reclamen millors condicions 2.130
Calendari curs escolar 2018-2019: inici de curs i vacances 1.915
el Martinenc, equip de Tercera (1-4) 1.774
Tancat parcialment el Parc de Sant Martí per la presència de contaminants 1.685
Pluja per Sant Pere Regalat… i 40 dies més? 1.544
5.500 músics s’uneixen per celebrar els 25 anys de l’ass d’escoles de música 1.475
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Desglossament del contingut | Programes
Font: Google Analytics | Contingut agregat de tot el programa nom pàgines vistes

Àrtic 11.939 ↓
Ciutadà Novell 8.618 ↓
Terrícoles 6.023 ↓
Catakrac 5.173 ↓
La Porteria 5.502 ↓                        
Deuwatts 3.649 ↓
Codi de Barris 3.296 ↓                        
Bàsics 3.450 ↓
Les molèsties 3.406 ↓
Oh My Goig 2.102 ↓ 
Fem castells 2.385 ↓        
La cartellera 2.323 ↓
Feeel 1.566 ↓
Notícia Oberta 1.376 ↓
Especial autisme 411 ↓
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3. xarxes socials: 
principals comptes 
corporatius



15Font: Dades Facebook Insights

betevé                               btvnotícies                                   
2016 2017 2018

seguidors abast seguidors abast seguidors abast

gener 10.246 44.850 12.452 86.060 15.090 76.666

febrer 10.368 42.754 12.676 109.002 15.298 70.612

març 10.632 49.752 12.780 136.645 15.410 51.238

abril 10.857 180.648 12.861 199.984 15.569 71.441

maig 11.059 26.519 13.022 179.799 15.642 42.352

juny 11.181 58.844 13.920 250.386 15.712 36.661

juliol 11.314 41.550 14.050 70.518

agost 11.362 2.310 14.126 86.375

setembre 11.782 83.085 14.205 65.068

octubre 11.926 73.910 14.585 479.411

novembre 12.144 159.951 14.692 49.684

desembre 12.231 44.850 14.872 104.623

2016 2017 2018

seguidors abast seguidors abast seguidors abast

gener 3.091 231.747 5.628 379.109 12.555 926.338

febrer 3.216 174.991 5.930 354.135 12.898 753.132

març 3.394 118.056 6.296 439.184 15.619 1.582.537

abril 3.735 465.619 6.731 512.725 14.443 1.079.396

maig 3.925 241.474 7.439 769.601 14.663 946.481

juny 4.255 315.378 7.760 1.113.361 15.000 1.062.533

juliol 4.510 415.393 8.320 1.947.275

agost 4.672 234.375 11.025 4.054.178

setembre 4.793 152.820 11.332 1.140.611

octubre 4.925 201.678 11.788 1.540.214

novembre 5.074 206.432 11.997 682.937

desembre 5.276 319.290 12.321 826.533

Seguidors: Nombre de ‘m’agrada’ totals de la pàgina
Abast (reach): Total d’usuaris a la que es mostren els posts (fans i no fans)
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@beteve                              @btvnoticies
2016 2017 2018

seguidors impress. seguidors impress. seguidors impress.

gener - 144.000 13.750 164.000 19.870 292.100

febrer - 69.200 14.285 200.000 20.161 243.000

març 10.563 74.600 14.590 154.000 20.500 222.400

abril 10.853 113.600 14.844 157.400 21.019 386.800

maig 11.130 59.900 15.140 142.000 21.380 248.400

juny 11.606 51.700 15.350 717.000 21.618 204.000

juliol 11.711 85.200 15.569 87.800

agost 11.897 29.500 15.759 115.000

setembre 12.227 196.000 16.249 184.000

octubre 12.449 197.900 16.987 657.000

novembre 12.844 298.000 17.308 204.000

desembre 13.110 97.200 19.601 2.840.000

2016 2017 2018

seguidors impress. seguidors impress. seguidors impress.

gener - 2.580.000 94.290 2.000.000 121.200 3.900.000
febrer - 2.120.000 95.530 1.890.000 123.820 4.000.000

març 71.880 2.300.000 98.600 2.040.000 126.880 4.500.000

abril 73.042 2.400.000 100.610 2.170.000 129.457 4.220.000

maig 75.570 2.740.000 101.520 2.610.000 130.000 3.760.000

juny 77.758 2.470.000 103.136 2.720.000 130.280 3.530.000

juliol 80.844 2.000.000 104.215 3.000.000

agost 81.366 1.380.000 105.565 3.750.000

setembre 83.707 1.900.000 108.685 5.330.000

octubre 87.041 1.900.000 112.871 9.270.000

novembre 89.998 2.000.000 115.832 5.140.000

desembre 92.400 1.800.000 119.074 4.350.000

Seguidors: Nombre de seguidors totals del compte
Impressions: Nombre de vegades que s’han mostrat els tweets
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4. youtube 
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Dades quantitatives 

MAIG JUNY

Subscriptors 1.514 1.683

Temps 
visualització

466.697
(mitjana dia: 15.054 

minuts)

443.963
(mitjana dia: 14.798 

minuts)

Visualitzacions 71.012
(mitjana dia: 2.290)

57.449
(mitjana dia: 1.914)

Durada mitjana de 
visualització

6:34 7:43

SUBSCRIPTORS | al juny 
el canal ha sumat +169 
nous subscriptors. Baixa 
el ritme de nous 
subscriptors respecte al 
mes anterior, degut 
majoritàriament al final de 
Les Molèsties i de la 
temporada de partits.
El TEMPS VISUALITZACIÓ 
és manté pràcticament igual 
respecte al mes anterior 
mentre les 
VISUALITZACIONS 
disminueixen un 19%.
La DURADA MITJANA DE 
VISUALITZACIÓ, 
augmenta un 17,5% 
respecte a el mes anterior
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Dades socials

MAIG JUNY

M’agrada 951 
(mitjana dia: 31)

770
(mitjana dia: 26)

Comentaris 488 
(mitjana dia: 16)

1.610 
(mitjana dia: 53.6)

Vídeos 
compartits

1.155
(mitjana dia: 37)

952
(mitjana dia: 32)

Vídeos afegits a 
llistes de 
reproducció

549
 (mitjana dia: 18)

503
 (mitjana dia: 17)

Els M’agrada, Vídeos 
compartits i Vídeos afegits 
a llistes de reproducció 
han patit una petita 
disminució mentre els 
comentaris han augmentat 
un +230% gràcies al xat del 
partit,  on s’ha arribat a més 
de 1.500 comentaris durant 
el directe dels partits 
retransmesos al mes de 
juny.
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Vídeos més populars 01/6/18 al 30/6/18
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Playlist més populars 01/6/18 al 30/06/18
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glossari
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TDT
Audiència mitjana (AM) És el nombre d’espectadors de mitjana del principi al final d’un programa o cadena (en milers)
Audiència acumulada (MAA), Nombre d’espectadors que veuen un programa o una franja horària almenys un minut de mitjana 
diària (en milers)
Quota de pantalla Percentatge d’espectadors que veuen un programa/cadena sobre el total del consum televisiu (en %)

Els indicadors d’audiència mitjana (AM) i d’audiència acumulada (MAA) es mesuren a nivell de Barcelona província, perquè 
inclouen els espectadors de la conurbació de Barcelona. En canvi l’indicador de quota de pantalla (%) es mesura a nivell de 
Barcelona ciutat, per excloure els municipis de la província de Barcelona on no es veu betevé (Berga, Manresa, Vic..).
Medició feta per Kantar Media, amb un centenar d’audímetres a la ciutat de Barcelona.

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
Dispositius: Nombre total de televisions connectades diferents que s'han detectat en un programa o període determinat
Sessions: Nombre de vegades que alguna televisió connectada ha sintonitzat el canal en un programa o període determinat
Consum: Nombre total de minuts consumits de totes les televisions connectades que han sintonitzat el canal en un programa o 
període determinat
Quota: percentatge de dispositius connectats diaris sobre el total de dispositius únics detectats durant l’any 2017 en l’àrea de 
cobertura de betevé (204.526 dispositius).
Cal tenir present que la quota (share) de Kantar Media és d’espectadors (feta sobre una mostra de 110 audímetres distribuïts a 
Barcelona) i la quota (share) de Konodrac és sobre dispositius reals connectats (204.526). Tenint en compte les dades 
demogràfiques de l’àrea de cobertura de betevé se’n dedueixen l’abast en nombre d’espectadors.
En totes aquestes mètriques es descompten les connexions inferiors a un minut, que es consideren zapping.
Medició feta per Konodrac, a partir de les televisions connectades amb estàndard Hbbtv i que hagin passat prèviament per TVC 
(qui proveeix la cookie). 

http://www.kantarmedia.com/es
http://konodrac.com/


24

WEB
Usuaris: Nombre de visitants diferents que ha tingut el web en un període de temps, sense tenir en compte el nombre de 
sessions que pugui haver fet
Sessions: Cada vegada que un usuari aterra al nostre web. Un mateix usuari pot fer diverses sessions
Pàgines vistes: cada vegada que es carrega una pàgina al navegador de l’usuari
Temps al web: Durada mitjana de la sessió. Es calcula dividint el total de durades pel nombre de sessions (mètrica 
calculada)
Pàgines per sessió: Nombre de pàgines que ha visitat l’usuari a cada sessió (mètrica calculada)

Mesurat per Google Analytics. Totes les pàgines del web incorporen al codi una cookie que identifica les visites i les classifica 
sense emmagatzemar dades personals. D’aquí surten els indicadors de pàgines vistes, usuaris i sessions.

XARXES SOCIALS
Fans: Número de seguidors de la pàgina Facebook o el compte de Twitter. 
Reach o abast: Indica el nombre total d’usuaris a les xarxes que han vist els posts i tweets (fans i no fans nostres)

Totes les dades s’extreuen de les eines pròpies d’anàlisi d’audiència de Facebook i Twitter



25

YOUTUBE
Temps de visualització:  Temps total estimat de visualització (en minuts) del teu contingut per part del teu públic.   
Visualitzacions: Nombre total de visualitzacions corresponent a l’interval de dates, a la regió i a altres filtres 
seleccionats.  
Durada mitjana de visualització:  Mitjana estimada de minuts vistos per visualització corresponents al contingut,a la 
regió, a l’interval de dades i a altres filtres seleccionats. 
Percentatge mitjà visualitzat: Percentatge mitjà de visualització d’un vídeo vist per el públic. 
M’agrada: Canvi en el nombre total de clics a M’agrada, que es calcula restant el “Nombre de M’agrada suprimits” al 
“Nombre de M’agrada afegits” corresponents a l’interval de dates, a la regió i a altres filtres seleccionats. Abans de l’1 
de setembre del 2012, el “Nombre de M’agrada suprimits” no es restaven. 
Compartit:Nombre d evegades que el vídeo ha estat compartir per els usuaris corresponents a l’interval de dates, a la 
regió i a altres filtres seleccionats. 
Afegit a llistes de reproducció: Nombre de vegades que els teus vídeos s’han inclòs en llistes de reproducció dels 
espectadors, com ara els preferits, corresponents a l’interval de dates, a la regió i a altres filtres seleccionats. Equival 
als vídeos afegits menys els suprimits. 

Totes les dades s’extreuen de l’eina pròpia d’anàlisi d’audiència del Youtube.


