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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* 

Al setembre s’han registrat les millors xifres en audiència estimada i quota de pantalla a Konodrac: 221.000 espectadors (62.000 més que ara fa un 
any) i un 3,1% de quota estimada (0,7% més que al setembre 2017). 
A Kantar ens situem en els 144.000 espectadors i un 0,3% de quota, xifres dins la mitjana del darrer 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*

Rècord en dispositius connectats: 63.338 (arribant  per primer cop als 60.000) i apropant-se a les 300.000 sessions (291.572 sessions). El consum 
continua superant la xifra dels 3 milions (3.459.603 minuts), prop d’un milió més que al setembre de 2017.

*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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2. analítica web
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Web beteve.cat | evolució usuaris únics

Aquest mes de setembre el 
web ha superat els millors 
registres històrics (254.210 
usuaris únics - maig 2016) i hi 
ha sumat 100.000 usuaris 
únics més. 

La xifra d’usuaris únics al 
setembre 2018, representa un 
increment del 91,92% 
respecte a l’inici de la sèrie 
(octubre 2017) 

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

354.092
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Web beteve.cat | evolució usuaris únics

10.000
Al setembre hem estat 29 
dies per sobre dels 10.000 
usuaris únics diaris. 

Fa només dos mesos (juliol) la 
xifra dels 10.000 només es 
va superar en 2 dels 31 dies.

Sis dies de setembre ens hem situat per sobre dels 20.000 usuaris únics 
(10, 11, 22, 23, 24 i 30). Entre gener i juliol de 2018, aquesta xifra diària no 
s’havia sobrepassat mai.

20.000
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Web beteve.cat | Indicadors generals 

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

Al setembre hem arribat a 
servir gairebé 1 milió de 
pàgines, especialment a les 
festes de la Mercè i en motiu 
de l’11 de setembre.

Usuaris únics 354.092 + 93,67 %

Pàgines vistes 983.057 + 89,62 %

Temps al web 02:12 + 11,48 %

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 2.681.304 0,76 11 Diari de Girona 534.692 0,83

2 Ara.cat 2.044.116 15,25 12 Grup Racó Català 499.494 27,42

3 Catalunyadiari.com 1.839.894 -3,47 13 El Periódico.cat 444.860 27,11

4 Vilaweb.cat 1.814.745 20,02 14 Regió7.cat 371.109 23,51

5 Elnacional.cat 1.688.069 -7,36 15 beteve.cat 354.092 93,67

6 Elmon.cat 1.187.444 14,43 16 Time Out.cat 259.268 -10,03

7 Rac1.cat 711.292 31,72 17 E-Noticies.cat 175.169 22

8 LaRepublica.cat 670.931 -6,11 18 Segre.com 167.741 -14,59

9 El Punt - Avui.cat 657.340 7,32 19 El 9 Nou.cat 129.781 17,7

10 Xcatalunya.cat 636.462 -3,27 20 Vilaweb - Surt de casa.cat 125.611 -38,62

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/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/
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/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/xcatalunya-evolucion-audiencia/totales/anual/7223/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/vilaweb---surtdecasa-evolucion-audiencia/totales/anual/5422/trafico-global/
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Web beteve.cat - Categoria del dispositiu 

Amb l’adaptació 
responsiva del web, el 
trànsit mòbil marca el seu 
rècord històric.

* Dades comparades amb l’octubre de 2017 | Font: Google Analytics

octubre 2017

setembre 2018
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Desglossament del contingut | Notícies

nom

pàgines 
vistes font principal

aportació 
cerca

Diada 2018: Manifestació de l'11 de Setembre [TRAMS, CONCERTS i més] 111.634 google 87,69%
Manifestació 1 Octubre 2018 (Barcelona) | Horari i Més 32.269 google 90,27%
Mercè 2018. Programa dia a dia [PDF] 30.066 google 94,35%
Festa Major de Sants 2018: tot el que has de saber 28.105 google 90,45%
Les Festes Majors de Barcelona 2018, Barri a Barri 23.818 google 86,01%
Guia de concerts de la Festa Major de Sants 2018 16.899 google 90,57%
Vaga d'Estudiants per l'1 d'Octubre 2018 | Universitats per la República 16.627 google 94,73%
Guia dels concerts de Festa Major de Gràcia 2018 | betevé 12.277 google 87,68%
Vaga al Metro per la Mercè 2018: Horaris i serveis mínims 11.796 google 74,48%
Vaga a l'aeroport de Barcelona: Totes les afectacions ESTIU 2018 9.544 google 65,39%

Les 10 notícies més vistes del que portem d’any al web tenen Google com a font principal de tràfic

El canvi d’aquest 2018 és que betevé ha guanyat en posicionament de continguts. Els usuaris ens 
troben d’una manera natural, sense necessitat d’incloure la nostra marca en la cerca. 
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Desglossament del contingut | programes més vistos

nom pàgines vistes

Àrtic 8.920
btv notícies 73 7.374           
la Sotana 6.194
bàsics 5.972           
catakrac 5.845
btv notícies vespre 4.834
btv notícies migdia 4.707
notícia oberta 4.652
la porteria 4.512
trèvols de quatre fulles 4.463
codi de barris 4.409
terrícoles 4.176
va passar aquí 3.503
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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 

AGOST SETEMBRE

Subscriptors 1.949 2.279

Temps 
visualització

241.900
(mitjana dia: 7.803)

428.405
(mitjana dia: 14.280)

Visualitzacions 39.534
(mitjana dia: 1.275)

60.142
(mitjana dia: 2.004)

Durada mitjana de 
visualització

6:07 7:07

Comencem la temporada amb molt 
bones dades. Des de que vam 
començar al gener, el mes de 
setembre ha estat el segon mes més 
fort.

SUBSCRIPTORS: Augmenten el 
nombre de subscriptors en +330, el 
que representa una pujada del +175% 
respecte al mes anterior.

El TEMPS de VISUALITZACIÓ i les 
VISUALITZACIONS augmenten més 
d’un 60% respecte el mes anterior

La DURADA MITJANA de 
VISUALITZACIÓ puja un minut 
respecte el mes anterior.

Amb la tornada del partit en directe i 
l’estrena de La sotana cal destacar 
també l’augment exponencial aquest 
mes dels COMENTARIS (total: 1.007 
-> mitjana de 34 comentaris al dia) 
+2.000% vs el mes anterior.  
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Font: Youtube Analytics
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Vídeos més populars 01/9/18 al 30/9/18
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5. especials
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Estrenes temporada | Trèvols de 4 fulles (set.- oct.)
TDT segons Kantar Media

Barcelona ciutat província

AM MAA Quota AM MAA

1 9 0,2 1 11

HbbTV

dispositius consum MAA

272 1.519 18

TDT i HbbTV| S’estrena amb un 0,2% de quota de 
pantalla i una audiència acumulada d’11.000 espectadors 
per capítol.

Konodrac registra una mitjana de 272 dispositius únics 
per emissió i de 1.519 minuts de consum. 

WEB | Destaca la franja de mitjana edat (35-44) i un 
elevat percentatge de dones (71,8 %)

Vídeos | El primer capítol de Trèvols de 4 fulles dedicat a 
la dansa inclusiva centralitza el 75% dels minuts vistos. 

YouTube | La compartició per xarxes socials fa que 
alguns dels vídeos d’aquesta estrena (p.e. Dansa 
inclusiva a tota mena de diversitat humana) hagi estat 
entre els més vistos del mes.

 

Web

pàgines vistes 5.805

temps mitjà 2:40

Usuaris nous 54,3%

Franja edat majoria 35-44

Sexe majoria dones 71,8 %

vídeos

minuts vistos 8.820

reproduccions 1.314
durada mitjana de 
reproducció 6:44

YouTube

minuts vistos 6.254

visualitzacions 1.621
temps mitjà de 
visualització 3:51

% reproduit 20%
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Estrenes temporada | La sotana (set.- oct.) 

WEB | En aquest període, se situa com al tercer 
programa més vist a betevé, després d’Àrtic i Bàsics. 
Usuaris molt fidels, de franja jove i en la seva majoria, 
homes.

Podcast | Els programes de La sotana són, amb 
diferència, els podcasts més escoltats des de la seva 
estrena. Representen el 80% del total de consum de 
podcasts de betevé.

YouTube | Emissió en directe els dilluns a les 23h. Els 
vídeos de La sotana són, també amb diferència en 
aquesta plataforma, el contingut més vist des de la seva 
estrena (tant en visualitzacions com en consum).

 

Web

pàgines vistes 11.608

temps mitjà 3:21

Usuaris recurrents 69,8%

Franja edat majoria 25-34

Sexe majoria dones 91%

podcast

minuts escoltats 151.020

reproduccions 7.420
durada mitjana de 
reproducció 20:21

YouTube

minuts vistos 169.371

visualitzacions 8.168
temps mitjà de 
visualització 20:44

% reproduit 34%
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Estrenes temporada | btv notícies vespre
TDT segons Kantar Media

Barcelona ciutat província

AM MAA Quota AM MAA

5 9 1,6 5 12

HbbTV

dispositius consum MAA

519 5.063 41

btv notícies avançava aquest setembre 
l'horari de l'informatiu vespre a les 19.30 
h i amb Xavier Muixí al capdavant. 

TDT i HbbTV| Arrenca el mes de setembre amb 5.000 
espectadors de mitjana per informatiu i una quota de 
l’1,6%.

Konodrac enregistra una mitjana de 519 dispositius per 
informatiu i 5.063 minuts de mitjana, un 60% més alt que 
la mitjana del primer semestre del 2018. Això ha tingut 
un efecte arrossegador en el programes posteriors bàsics 
i Àrtic.

WEB | Percentatge alt d’usuaris recurrents (65,8%), que 
tenen l’hàbit de consumir l’informatiu online

Vídeos | Millora també en minuts vistos i reproduccions 
respecte la temporada passada.

 

Web

pàgines vistes 6.888

temps mitjà 01:59

Usuaris recurrents 65,5%

Franja edat majoria 35-44

Sexe majoria dones 58,3%

vídeos

minuts vistos 17.400

reproduccions 2.337
durada mitjana de 
reproducció 7:27
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Evolució btv notícies vespre i efecte arrossegador

NOTA: El bàsics i l’Àrtic no van tenir emissió a l’agost
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Especial 11 setembre
TDT segons Kantar Media

Barcelona ciutat província

AM MAA Quota AM MAA

1 32 0,5% 2 37

HbbTV

dispositius consum MAA

2.554 38.065 9

TDT i HbbTV| L’especial de la manifestació de la 
Diagonal el van seguir 37.000 persones, amb una quota 
de pantalla del 0,5%

Konodrac va enregistrar el btv directe de la manifestació 
com l’espai més vist del dia amb 2.554 dispositius únics 
connectats en algun moment (extrapolació de 76,6 K 
televidents).

WEB | La notícia de la prèvia de l’11 de setembre ha estat 
la que més pàgines ha servit de tota la història del 
web de beteve.cat

 

Web ranking

Diada 2018: Manifestació de l'11 de Setembre [TRAMS, 
CONCERTS i més] 104.742
Com moure's per Barcelona per la Diada 2018: metro, bus i més 
[MAPA] 7.042
Acte institucional Diada 2018: marxa de llum del Parlament a Sant 
Jaume 5.729
Diada 2018: Manifestació 11 de Setembre: Imatges i Assistents 
[VÍDEO] 4.797

Temps de la Diada 2018 a Barcelona (Actualització cada dia) 1.719

la prèvia de l’11 de setembre representa el 10,7 % del total de pàgines servides pel web (setembre 2018)

també ha estat la notícia amb més pàgines servides de tota la història del web
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Especial Mercè 2018
TDT segons Kantar Media

Barcelona ciutat província

AM MAA Quota AM MAA

pregó +
 toc d’inici 1 19 0,2% 1 23

castellers 23 2 28 0,8% 11 79

castellers 24 2 12 1,2% 18 64

piromusical 2 4 0,8% 2 10

HbbTV

dispositius consum MAA

3.034 54.580 11

1.781 46.950 6

2.383 68.047 8

530 3968 2

Cobertura especial dels actes de la Mercè: pregó, toc 
d’inici, diada castellera històrica, diada castellera de 
colles locals i piromusical.

TDT i HbbTV| La diada de colles locals de la Mercè va fer 
la millor quota de pantalla. 64.000 persones hi van 
connectar en algun moment.
Konodrac també va enregistrar La diada de les colles 
locals com l’espai més vist del dia 24/9 amb 2.383 
dispositius únics connectats en algun moment 
(extrapolació de 71,4 K televidents).

WEB | Els dies 22, 23 i 24 de setembre marquen els 
màxims del web, coincidint amb les Festes de la Mercè

Vídeos | Destaquen sobre la resta la retransmissió del 
pregó de Leticia Dolera i el Toc d’inici.

YouTube | Vam retransmetre les dues diades castelleres 
de la Mercè (diumenge 23 i dilluns 24) en directe amb 
èxit, sent dels vídeos més vistos aquella setmana a 
Youtube.

 

vídeos

minuts vistos 87.840

reproduccions 4.154
durada mitjana de 
reproducció 21:09

YouTube

minuts vistos 16.693

visualitzacions 1.346
temps mitjà de 
visualització 12:24

% reproduit 6.5%

Web

pàgines vistes 120.154

el contingut de la Mercè representa el 12,2 % del total del web (setembre 2018)
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Resum estrena web juliol - setembre 2018
El principal canvi respecte a anys anteriors és la millora 
del posicionament web als resultats de cerca. Això ho 
possibilita les millores tècniques incorporades amb el 
canvi de web i el treball amb una consultoria 
especialitzada en posicionament en cercadors (SEO)
persona especialitzada

El canvi d’aquest 2018 és que betevé ha guanyat en 
posicionament de continguts. Els usuaris ens troben 
d’una manera natural, sense necessitat de incloure la 
nostra marca en la cerca. 

A l’inici de l’any, beteve.cat tenia posicionades 6.900 
paraules clau. A finals de setembre, la xifra arriba a les 
29.800 paraules clau.
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El tràfic orgànic respecte al 
gener ha augmentat un 
275% 
(de 62.602 a 235.433)

Durant el 2018 hem 
dissenyat una estratègia 
per millorar el 
posicionament.

En bona part explica el 
creixement del web

beteve.cat | evolució trànsit orgànic | 2018

Accions per 
millorar el 
posicionament

formacions redacció SEO a tota la organització 

inici consultoria externa Cla&Vic 

posada en marxa nou web beteve.cat

incorporació responsable SEO a redacció
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Els usuaris recurrents han mostrat una tendència ascendent durant el 2018. És un indicador 
del creixement de l’índex de fidelització a beteve.cat

beteve.cat | evolució usuaris recurrents | 2018
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consum vídeo setembre 18 per finestres:
                                                    4.632.537 minuts

3.459.609
minuts

Consum d’ EMISSIÓ LINEAL a 
través de TV’s connectades 
font: Konodrac

Consum total a la CARTA : 1.172.928 minuts 
font: Google Analytics, Facebook Insights, Youtube Analytics i Twitter analytics
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glossari



33

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.


