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1. indicadors generals 
de cadena

 (HbbTV, TDT)
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Indicadors generals de cadena - TDT (Kantar) vs HbbTV
MAA i quota* 

A l’octubre es produeix un lleuger retrocés a les dades d’audiència estimada i, per tant, també al % de quota de pantalla. No obstant, és la segona 
millor dada d’aquest any. 
  

*Audiència acumulada (MAA), en milers d’espectadors. Konodrac: Dispositius detectats x 3,5 habitants en una llar
Quota de pantalla (en %). Àrea d’abast de Barcelona ciutat
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Indicadors generals de cadena - HbbTV
Dispositius, sessions i consum*

Tot i la baixada en nombre de sessions, es tornen a superar els 55.000 dispositius i els més de 3 milions de minuts en consum. Després del mes de 
setembre, l’octubre ha estat el millor període d’aquest 2018.

*Dispositius: Nombre total de dispositius diferents que s'han detectat
Sessions: Nombre de vegades que un dispositiu ha sintonitzat el canal
Consum: Nombre total de minuts consumits de tots els dispositius que ens han sintonitzat 
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Contingut més vist | dispositius
nom dispositius únics

Barcelona... i acció: Asalto al Banco Central 3.221

Última sessió: El pianista 2.517

Primera sessió: Reina Cristina, la mujer que fue rey 2.049

Última sessió: Oslo, 31 de agosto 1.821

Notícia oberta: Els grafits 1.805

Històries del cinema: El verdugo 1.719

btv esports 1.662

Western: Terra de violència 1.603

Barcelona... i acció: Terra i llibertat 1.572

Barcelona... i acció: El momento de la verdad 1.552
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2. analítica web
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Web beteve.cat | evolució usuaris únics

Aquest mes d’octubre el web 
ha superat per segona 
vegada la barrera dels 
300.000 usuaris únics 
mensual. Es manté la 
tendència marcada per les 
bones xifres del mes de 
setembre.

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

310.796
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Web beteve.cat | evolució usuaris únics

14.000
A l’octubre ens hem situat 11 
dies per sobre dels 14.000 
usuaris únics diaris. 

Fa només tres mesos (juliol) 
la xifra dels 14.000 usuaris 
únics diaris no es va superar 
cap dia. 

Destaca l’1 d’octubre amb 
més de 30.000 usuaris 
únics.
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Web beteve.cat | Indicadors generals 

Després de la pujada del mes 
de setembre, a l’octubre 
reculen lleugerament els 
indicadors quantitatius però 
millorem els indicadors 
qualitatius, augmentant els 
nivells de retenció i 
d’atenció al web. 

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

Usuaris únics 310.796 - 12,23 %

Pàgines vistes 964.321 - 1,91 %

Temps al web 02:21 + 6,87 %

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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Web beteve.cat | mitjans digitals en català

font:  OJD interactiva. Rànquing de mitjans digitals en català

mitjà usuaris únics variació mitjà usuaris únics variació
1 Nació Digital 2.843.909 6,06 11 Grup Racó Català 519.359 3,98

2 Catalunyadiari.com 2.352.759 27,87 12 Xcatalunya.cat 476.868 -25,08

3 Ara.cat 2.196.427 7,45 13 El Periódico.cat 413.606 -7,03

4 Vilaweb.cat 1.641.806 -9,53 14 Regió7.cat 359.164 -3,22

5 Elnacional.cat 1.604.521 -4,95 15 beteve.cat 310.796 -12,23

6 Elmon.cat 1.070.628 - 9,84 16 Time Out.cat 282.655 9,02

7 Rac1.cat 841.894 18,36 17 E-Noticies.cat 195.796 11,78

8 LaRepublica.cat 807.969 20,43 18 Segre.com 179.227 6,85

9 El Punt - Avui.cat 722.501 9,91 19 El 9 Nou.cat 129.500 0,22

10 Diari de Girona 621.391 16,21 20 Ara.cat - Arabalears.cat 124.611 45,22

https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/naciodigital-evolucion-audiencia/totales/anual/220/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/grup-racocatala-evolucion-audiencia/totales/anual/325/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/catalunyadiari-evolucion-audiencia/totales/anual/6142/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/xcatalunya-evolucion-audiencia/totales/anual/7223/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/ara---catal%EF%BF%BD-evolucion-audiencia/totales/anual/5308/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/elperiodico-evolucion-audiencia/totales/anual/4870/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/vilaweb---vilaweb-evolucion-audiencia/totales/anual/4855/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/regi%EF%BF%BD7-evolucion-audiencia/totales/anual/570/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/elnacional---catal%EF%BF%BD-evolucion-audiencia/totales/anual/5870/trafico-global/
http://beteve.cat
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/elmon-evolucion-audiencia/totales/anual/3490/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/timeout-evolucion-audiencia/totales/anual/4619/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/rac1-evolucion-audiencia/totales/anual/6058/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/e-noticies---e-noticies-evolucion-audiencia/totales/anual/3044/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/larepublica-evolucion-audiencia/totales/anual/659/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/segre---catal%EF%BF%BD-evolucion-audiencia/totales/anual/6436/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/el-punt-avui-evolucion-audiencia/totales/anual/1796/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/el9nou-evolucion-audiencia/totales/anual/3192/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/diaridegirona-evolucion-audiencia/totales/anual/567/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/ara---catal%EF%BF%BD-evolucion-audiencia/totales/anual/5308/trafico-global/
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Desglossament del contingut | Notícies

nom

pàgines 
vistes

Sant Andreu - Calahorra (Copa del Rei 2018) [EN DIRECTE] | betevé 11.746

Manifestació 1 Octubre 2018 (Barcelona) | Horari i Més | betevé 11.658

Accident al Port de Barcelona. Imatges del xoc [VIDEO] | betevé 8.043

Destitueixen el director de Metro de Barcelona, Marc Grau | betevé 7.804

Investiguen dues violacions al Poble-Sec | betevé 7.468

Gossos perillosos ataquen diverses persones al Parc de l'Estació del Nord | betevé 7.054

Vaga a Renfe del 31 d'Octubre | Horaris i Serveis Mínims | betevé 6.773

Vaga a Renfe del 31 d'Octubre 2018 | Totes les Afectacions | betevé 6.293

Barcelona, en alerta davant un nou episodi de pluja intensa i abundant | betevé 6.138

Festa Major de les Corts 2018. Programa [PDF] | betevé 5.772
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Desglossament del contingut | programes més vistos

nom pàgines vistes diferència mes anterior

bàsics 16.662 +177,7%
àrtic 15.221           +68,5%
btv notícies 73 9.424 +24,6%
terrícoles 7.327           +73,9%
va passar aquí 6.956 +95,8%
catakrac 6.825 +16,5%
codi de barris 6.523 +46,7%
deuwatts 6.000 +254,4%
la porteria 5.662 +24,7%
btv notícies migdia 4.849 +0,2%
btv notícies migdia 4.674 -4,9%
el matí de barcelona 91fm 4.311 +58,8%
històries del cinema 3.607 +40,2%
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3. xarxes socials: 
principals comptes 
corporatius
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Font: 
Facebook 
Insights

betevé                                                     btvnotícies                                   
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Font: 
Twitter 
analytics

@beteve                                                  @btvnoticies                                   
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4. youtube
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Dades quantitatives 

SETEMBRE OCTUBRE

Subscriptors 2.279 2.642

Temps 
visualització

428.405
(mitjana dia: 14.280)

727.983
(mitjana dia: 23.483)

Visualitzacions 60.142
(mitjana dia: 2.004)

93.960
(mitjana dia: 3.030)

Durada mitjana de 
visualització

7:07 7:44

Seguim la temporada amb molt bones 
dades. Des que vam començar al 
gener, el mes d’octubre a sigut el mes 
més fort del canal. 

SUBSCRIPTORS | Augmenten el 
nombre de subscriptors +363.

El TEMPS VISUALITZACIÓ i les 
VISUALITZACIONS augmenten més 
d’un +50% respecte al mes anterior. 

La DURADA MITJANA DE 
VISUALITZACIÓ, augmenta mig 
minut respecte al mes anterior. 
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Font: Youtube Analytics
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Vídeos més populars 01/10/18 al 31/10/18
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Consum a la carta : 1.852.734 minuts 

Consum vídeo
                                                    

No està contabilitzat el consum d’Instagram

font: Google Analytics, Facebook Insights, Youtube Analytics i Twitter 
analytics
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3.270.556
minuts

Consum d’emissió lineal només a través 
de TV’s connectades* 

*  aquest no és el total de consum lineal, és el consum que 
podem computar a través de les televisions connectades amb 
l'estàndard Hbbtv. A l’àrea de Barcelona són, 
aproximadament, un 35% de les televisions.
font: Konodrac
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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/
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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
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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 de vegades 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.


