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• Els operadors públics d’àmbit català —TV3 i K3-33— són, amb més d’un 50 % de 
programes de producció catalana, els canals en què la producció catalana té una presència 
més gran, tant si es comptabilitza la producció interna com si no. En segon lloc, els canals 
públics d’àmbit espanyol —TVE1 i La2— també ofereixen un nombre important de 
programes de producció catalana (17 %), tot i que a La2 gairebé tots són de producció 
interna. Les cadenes privades espanyoles, i a excepció de La Sexta (que té un 25 % de 
programes catalans), són les que tenen menys programes de producció catalana (5-7 %), 
sense gaires diferències entre les consolidades i les d’aparició recent. Per últim, els 
programes catalans a l’única cadena privada catalana, 8TV, són el 17 %, una presència 
similar a la que es troba als canals públics espanyols.  

QUADRE 0.1. Percentatge setmanal de programes de producció catalana emesos per les 
cadenes de televisió sobre el total de programes de la seva graella (mitjana 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

• El nivell de producció catalana a les televisions generalistes que es poden veure a 
Catalunya es manté estable al llarg de les setmanes analitzades, corresponents a tres 
períodes diferents (hivern, primavera i tardor de 2008). No obstant això, es detecta una 
lleugera tendència a la baixa, ja que es passa de 163 produccions catalanes el mes de 
febrer a 142 el mes d’octubre. 

• Destaca la presència elevada de produccions catalanes en relació al total de programes 
emesos a La Sexta, canal amb participació destacada en el capital de productores 
catalanes. 

• Pel que fa a 8TV, tot i tractar-se de l’única cadena privada d’abast català, el nivell de 
presència de producció catalana és molt baix —equivalent al de la majoria de cadenes 
privades d’àmbit espanyol. 

• La presència de produccions catalanes als canals de TVE, a la privada 8TV i, especialment, 
als canals de Televisió de Catalunya varia molt en funció de si es comptabilitzen o no les 
produccions internes. Així, tot i que l’aportació de la majoria d’aquests canals continua sent 
significativa desestimant els programes produïts internament, aquesta s’equipara molt més a 
la de la resta de cadenes i no supera en cap cas el 25 % de la programació total. 
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QUADRE 0.2. Percentatge setmanal de programes de producció catalana externa emesos per 
les cadenes de televisió en relació amb el total de programes de producció externa de la seva 

graella (mitjana 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

• Les franges de programació en què les produccions catalanes tenen més presència, i amb 
diferència, són la de prime time i la de late night; és a dir, dues de les franges amb més 
audiència. Tot i que la majoria de programes catalans programats en aquestes franges 
corresponen a cadenes catalanes, a la resta de cadenes la presència de programes 
catalans també és destacable. 

• Els programes esportius, culturals i informatius són els que més predominen entre les 
produccions catalanes. També es troben concursos de producció catalana a gairebé totes 
les cadenes. Les productores catalanes més actives en la creació de programes per a 
televisió durant l’any 2008 van ser Gestmusic i Mediapro. 

• Pel que fa al tipus de producció que predomina en cadascuna de les cadenes (pròpia, mixta 
o externa), es pot establir la seqüència seguent: el pes més gran de la producció interna 
recau en els segons canals dels operadors públics català i espanyol; en segon lloc, en els 
primers canals d’aquests operadors, seguit dels operadors privats tradicionals i, finalment, 
els nous operadors espanyols. 

• A partir de les dades de Catalan Films & TV es detecta que el gènere en què més 
produccions per a televisió es realitzen al nostre país és el documental: un 52 % de les 
produccions de l’any 2008 són documentals per a televisió 

• Pel que fa a les empreses productores, podem destacar el baix nombre de produccions 
d’animació —que, tal com es fa palès en el dossier sobre el sector de l’animació de l’OPA 
(http://www.upf.edu/depeca/opa/ds3.htm), es deu al cost elevat d’aquestes produccions—, el 
paper destacat de Diagonal TV en el gènere de les sèries i TV movies i, finalment, el nombre 
important de documentals, en què destaca Rumbo Sur.  

• Gairebé la meitat de les produccions catalanes tenen com a llengua original, totalment o 
parcialment, el català i el castellà, i un gran nombre de produccions (20), sobretot 
d’animació, adopten l’anglès. 
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• En el cas de les coproduccions entre productores i operadors de televisió, destaca la 
contribució de TVC en gairebé un 40 % de les produccions catalanes. Això no obstant, cal 
esmentar també la presència en diversos projectes de la resta de cadenes públiques de 
l’Estat espanyol. 

 

Introducció 

Aquest informe se centra en l’estudi de la presència de produccions catalanes a les televisions 
generalistes que es poden veure a Catalunya, basant-se en les programacions de les cadenes de 
televisió de programació diversificada, durant l’any 2008. Tenint en compte que es tracta d’una 
informació no sistematitzada, l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) ha realitzat un estudi 
propi a partir de l’anàlisi de les graelles de programació i l’extracció posterior d’indicadors. No s’hi 
han inclòs les programacions de les televisions locals, objecte de tractament del dossier precedent 
de l’OPA. 

L’informe es complementa amb l’anàlisi de les dades de Catalan Films & TV sobre les produccions 
catalanes per a televisió catalogades l’any 2008, i amb una síntesi de les respostes de les cadenes 
de televisió espanyoles a un qüestionari sobre les seves relacions amb les productores catalanes, en 
què aquestes confirmen la tendència creixent cap a l’externalització de la producció. 

Metodologia per a l’obtenció de dades i l‘anàlisi posterior 

Per a la realització de l’informe sobre la presència de les produccions catalanes en els canals de 
televisió generalistes s’ha fet servir l’anàlisi de contingut, aplicada a les graelles de programació. 
Aquest mètode és el més adequat per analitzar l’objecte d’estudi que ens ocupa, ja que és sistemàtic 
(permet un registre o codificació de les dades utilitzant tot un seguit d’indicadors rellevants que es 
plantegen), permet treballar amb una mostra representativa i permet un resultat quantitatiu del 
fenomen estudiat. Alhora, el mètode utilitzat en aquest informe no és purament descriptiu sinó també 
analític, ja que intenta aprofundir en les explicacions i implicacions de les dinàmiques observades i 
registrades en el treball de camp.  

El procediment operatiu de codificació que ha permès registrar les variables rellevants de l’estudi 
mitjançant l’anàlisi del contingut ha estat possible gràcies a dues eines precises, un llibre de codis 
(codebook), on s’especifica amb detall com s’avalua cada variable, i una plantilla de codificació 
(coding form), que permet registrar cadascun dels programes integrats en la mostra, així com tots els 
paràmetres que els caracteritzen.  

Selecció de la mostra i les unitats d’anàlisi 

L’estudi està construït sobre un disseny mostral de base àmplia i sòlida. La mostra s’ha seleccionat 
en funció de dues variables, el camp temàtic i el període de temps, amb un total de 21 graelles de 
programació pertanyents a 9 cadenes generalistes amb un pes transcendental en el teixit de la 
comunicació en l’àmbit estatal i català: La 1 i La2 de Televisió Espanyola, Antena 3, Cuatro, 
Telecinco, La Sexta, TV3, K3/Canal 33 i 8TV. Dins d’aquestes graelles s’ha considerat cadascun 
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dels programes com una unitat de significació i se n’ha realitzat una observació i una codificació 
exhaustives d’acord amb tot un seguit de paràmetres.  

Pel que fa a la variable temporal, l’estudi ha analitzat les graelles de tres setmanes de programació 
de l’any 2008. S’ha seleccionat una setmana de la temporada d’hivern (4 al 10 de febrer de 2008), 
una setmana de la temporada de primavera (5 al 11 de maig de 2008) i una setmana de la 
temporada de tardor (20 al 26 d’octubre de 2008). La mostra escollida, en conseqüència, cobreix de 
manera representativa la programació al llarg de tot l’any. I és que, indubtablement, disposar 
d’informació sobre la programació en cadascuna de les estacions és completament imprescindible 
per tal d’obtenir resultats fiables sobre la presència de les produccions catalanes a les televisions 
generalistes d’àmbit estatal i autonòmic. Cal advertir que s’ha exclòs de la mostra la programació 
corresponent al període d’estiu, atès que aquesta època de l’any es caracteritza pel fet que els 
canals generalistes ofereixen un tipus de programació molt diferent de la resta de l’any, i això podria 
provocar un biaix en l’objectiu principal de l’estudi: avaluar la participació catalana en les graelles 
televisives.  

Descripció dels indicadors utilitzats en l’estudi 

Per realitzar l’informe s’han tingut en compte sis grans indicadors, que s’expliciten a continuació, per 
a cada un dels programes de les graelles de les nou cadenes de televisió considerades: 

• Productora/es implicades en la producció del programa 
• Intervenció de productores catalanes en el programa. 
• Franja horària d’emissió del programa. S’ha fet una observació de la franja horària o les 

franges horàries (1) en les quañs s’inscriu cadascun dels programes. Les franges horàries 
considerades són la banda despertador (07.00 - 09.00 h), la banda matinal (09.00 – 13.00 
h), la banda d’accés al migdia (13.00 – 14.30 h), la franja de migdia (14.30 – 16.00 h), la de 
sobretaula (16.00 – 18.00 h), la banda de tarda (18.00 – 20.00 h), l’accés al prime time 
(20.00 – 21.00 h), el prime time (21.00 – 00.00 h) i el late night (00.00 – 02.30 h). Cal fer 
notar que s’ha exclòs del procediment de codificació la franja de matinada (02.30 – 07.00 h), 
perquè les seves pròpies especificitats (programació generalment basada en redifusions de 
programes, call tv shows i espais de televenda) resultaven factors de possible esbiaixament 
de cara als resultats de l’estudi. 

• Caracterització del programa segons el gènere en què s’inscriu. S’ha estudiat cadascun 
dels programes segons un disseny original de categories genèriques. Tenint present que no 
hi ha una taxonomia estandarditzada de programes que hagi estat universalment acceptada, 
s’ha realitzat una classificació pròpia que ha tingut en compte les diverses categories 
normalitzades que autors experts en la matèria han apuntat (2). En total, es consideren 20 
categories genèriques. 

• Classe de producció del programa. Per cada programa s’ha discriminat de quina classe 
de producció es tracta, tenint en compte l’existència de programes de producció pròpia (on 
la realització de l’espai es duu a terme íntegrament amb la mobilització de recursos tècnics i 
humans de la cadena mateixa); externa (si la producció es fa fora dels mitjans de producció 
de la cadena i se n’adquireixen els drets d’emissió), o mixta (hi ha participació tant de la 
cadena mateixa com de productores externes de la cadena d’emissió). 
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• Freqüència de programació o periodicitat del programa. S’ha registrat per cada unitat de 
la mostra la freqüència de programació amb la qual s’emeten, tenint en compte les 
categories següents: programació diària, setmanal, mensual i extraordinària.  

Per a l’anàlisi, aquestes variables de programa, a més de la contrastació entre elles, s’estudien en 
relació amb les variables de cadena d’emissió. Amb aquesta intenció, a banda de presentar les 
dades per a cadascuna, es tenen en compte les variables següents i les combinacions que se’n 
poden fer: 

• Titularitat de la cadena: pública o privada 
• Espai comunicatiu al qual s’adreça: Catalunya o Espanya 

1 Presència de produccions catalanes a la televisió generalista amb difusió a Catalunya 

• 1.1. Volum de produccions catalanes a les graelles 

Tenint en compte les tres setmanes analitzades, els programes de producció catalana en el conjunt 
de l‘oferta televisiva generalista per a Catalunya l’any 2008 es va distribuir així: 163 en la temporada 
d’hivern, 159 en la de primavera i 142 en la de tardor. Això representa, respectivament, i per als tres 
casos, entorn del 31 % del total de programes emesos en cadascuna de les setmanes. 

Ara bé, es fa evident una gran variabilitat en funció de la cadena d’emissió:  

o Els dos canals públics de Catalunya —TV3 i K3-33— són els que emeten un 
nombre més elevat de programes catalans (al voltant de 35 TV3 i al voltant de 70 el 
K3-33). 

o Els segueixen, a gran distància, els dos canals públics d’àmbit espanyol i La Sexta 
(cadena privada amb participació accionarial de Mediapro, una de les productores 
catalanes amb més facturació i responsable dels partits de futbol que s’emeten en 
aquesta cadena), amb l’emissió d’uns 10 programes catalans setmanals cadascuna. 

o Les altres cadenes privades generalistes espanyoles (Antena 3, Cuatro i Telecinco) 
emeten molt pocs programes de producció catalana, sempre per sota dels 7 
setmanals. 

o Per la seva banda, 8TV, tot i tenir difusió exclusivament a Catalunya, emet 
programes de producció catalana al mateix nivell que les privades espanyoles. 
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QUADRE 1. Nombre setmanal de programes de producció catalana emesos a les cadenes de 
televisió (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Si s’observen aquestes dades en termes relatius, és a dir, tenint en compte quin percentatge 
representen els programes de producció catalana sobre el total dels emesos per una cadena, 
apareixen altres matisos que cal destacar: 

• Les diferències entre K3-33 i TV3 es redueixen, cosa que evidencia que el nombre elevat de 
produccions catalanes al primer era per la gran quantitat d’espais que inclou la seva graella. 

• En el cas de 8TV, en termes percentuals la presència de continguts de productores 
catalanes augmenta, just pel motiu contrari: es tracta d’una cadena que emet molt pocs 
programes. 

• Amb tot, només al K3-33 i a TV3 els programes catalans representen més de la meitat de 
tots els emesos, i en el cas del primer canal de Televisió de Catalunya supera per poc 
aquest llindar. 

• Cap de les altres cadenes superen el 25 % de presència de programes catalans. 
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QUADRE 2. Percentatge setmanal de programes de producció catalana emesos per les 
cadenes de televisió sobre el total de programes de la seva graella (febrer, maig i octubre de 

2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Si s’observa la distribució entre els tres trimestres analitzats, en general es pot comprovar que la 
variabilitat no és gaire gran. D’aquesta manera, es pot apuntar que la presència de programes 
catalans en les diverses empreses televisives és relativament estable (sense variacions 
espectaculars, atès el nombre de programes en termes absoluts). Destaca, però, el fet que durant el 
mes de maig TVE1, La2 i Telecinco augmenten significativament l’emissió de programes catalans, 
mentre que a Cuatro i 8TV el darrer trimestre es produeix una pèrdua de presència important (cap 
programa a Cuatro). 

• 1.2. Freqüència d’emissió dels programes de producció catalana 

Quant a la freqüència amb què s’emeten els programes, la majoria dels de producció catalana tenen 
periodicitat setmanal (al voltant del 65 % les tres setmanes analitzades). Els programes diaris són 
tan sols el 30 % del total, aproximadament, mentre que una minoria tenen una presència excepcional 
a la graella (pel·lícules, telefilms o programes especials, que són sempre menys del 5 % del total). 
Per altra banda, en els tres períodes analitzats només un programa català té periodicitat mensual. 
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QUADRE 3.1. Nombre setmanal de programes de producció catalana emesos, segons la seva 
periodicitat en el conjunt de canals (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Si s’observen les mateixes dades, però diferenciant-les per la cadena d’emissió, queda palès que el K3-33 fa 
grans aportacions de programes de producció catalana en la franja setmanal, ja que aquests són sempre 
entorn dels 50. ALa Sexta i, en menys mesura, a La2 i a TV3, també predominen els programes catalans 
d’emissió setmanal. TVE1 i 8TV són les úniques cadenes en què els programes catalans diaris superen o 
igualen en totes les setmanes els setmanals. Per tant, pel que fa a la periodicitat no es detecten grans 
diferències entre la programació de producció catalana que ofereixen cadenes públiques i privades i cadenes 
d’àmbit català i espanyol. 

QUADRE 3.2. Volum setmanal de programes diaris i setmanals de producció catalana 
emesos, per canals (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 
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• 1.3. Presència de programes de producció catalana externa als canals 

És important tenir en compte que en els apartats anteriors, en el cas de les cadenes de televisió 
catalanes (TV3, K3-33 i 8TV) s’han inclòs totes les produccions internes, i el mateix passaamb els 
programes de TVE1 i La2 produïts des del centre de Televisió Espanyola a Catalunya. En el gràfic 
següent es mostra la presència de programes catalans a les cadenes tenint en compte únicament 
aquells que han estat produïts per productores catalanes amb col·laboració o sense dels operadors 
televisius. És a dir, es desestimen en aquest punt únicament les produccions internes de TV3, K3-
33, 8TV i TVE a Catalunya en les quals no hi ha cap mena de participació de productores.  

Com es pot observar, hi ha una reducció dràstica de programes de producció catalana a La2, TV3 i 
K3-33, cosa que fa evident que la major part de la producció catalana d’aquestes cadenes correspon 
a producció interna.  

A TVE1 i 8TV, en canvi, els nivells de producció catalana es redueixen molt menys. Tot i això, cal fer 
notar que TV3 i K3-33, i La Sexta d’entre les privades, continuen sent les cadenes amb més 
presència de produccions catalanes (tant si es comptabilitza com si no la producció interna). 

QUADRE 4. Nombre setmanal de programes de producció catalana externa emesos a les 
cadenes de televisió (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Si, tal com s’ha fet anteriorment, es presenten aquestes dades sobre producció catalana externa en 
percentatge sobre el total de programes emesos a cada cadena, La Sexta apareix com la cadena en 
què les produccions catalanes externes representen una porció més gran de la seva programació, 
seguida de prop per TV3.  



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

11 
 

També cal destacar el fet que TV3 supera el K3-33 en percentatge de produccions catalanes amb 
participació externa, cosa que s’explica tant perquè el nombre total de programes a TV3 és menor 
com perquè al K3-33 la majoria de produccions són internes.  

El mateix passa a La2 que, tot i que era una de les cadenes amb més programes catalans, assoleix 
un percentatge molt baix, perquè aquests eren gairebé tots produïts internament.  

Finalment, convé fer notar que la producció catalana amb participació externa de l’operador no 
representa en cap cadena més del 25 % del total de programes emesos.  

QUADRE 5. Percentatge de programes de producció catalana externa en la graella setmanal 
dels canals de televisió generalista (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

• 1.4. Participació de la producció catalana dins la producció externa emesa per les 
cadenes 

Mantenint la consideració de producció externa per a tots els programes en què intervé una 
productora únicament o en col·laboració amb l’operador televisiu, és important també parar atenció 
al percentatge que representen les produccions catalanes externes emeses a cada cadena en 
relació amb el total de programes de producció externa, en comptes de referir-los al total de 
programes emesos. En aquest supòsit, es poden destacar els punts següents: 

o Menys del 30 % dels treballs de TVC amb productores externes corresponen a 
produccions d’empreses catalanes; la xifra és més baixa en la resta dels canals 
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generalistes que arriben a Catalunya. Només la Sexta i TVE1 s’acosten als seus 
percentatges. 

o La contribució de la producció externa catalana, com era previsible, té més pes als 
canals de Televisió de Catalunya que a la resta. TV3 i K3-33 alguna setmana 
arriben gairebé a programar un 40 % d’espais de productores catalanes, d’entre els 
de producció externa. 

o Com en la majoria dels canals, el pes de la participació catalana en la producció 
externa emesa presenta oscil·lacions molt notòries d’un trimestre a l’altre. 

QUADRE 6.1. Percentatge setmanal de programes de producció catalana externa emesos per 
les cadenes de televisió en relació amb el total de programes de producció externa de la seva 

graella (mitjana 2008) 

 

QUADRE 6.2. Percentatge setmanal de programes de producció catalana externa emesos per 
les cadenes de televisió en relació amb el total de programes de producció externa de la seva 

graella (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 
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2 Les productores catalanes amb més presència al sistema televisiu generalista català 

Gestmusic (amb programes com ara Channel nº 4, Operación Triunfo, 9 de cada 10, Al pie de la letra o Sis a 
traïció) i Mediapro (amb programes com ara GPS Testigo directo, España directo, Vidas anónimas o 10 cites) 
són, amb diferència, les dues productores catalanes més presents a les televisions de caràcter generalista 
que arriben a Catalunya. Entre ambdues acaparen el 13 % de totes les produccions catalanes (exclosa la 
producció interna dels operadors televisius) emeses en el període de primavera i el 10 % en els altres 
estudiats. Els seus treballs van ser emesos per gairebé totes les cadenes, excepte els segons canals públics i 
8TV. De molt lluny les segueixen productores com ara El Terrat (Buenafuente, Todos ahhh 100) o Diagonal 
TV (Amar en tiempos revueltos, Ventdelplà). 

És important fer notar que productores com ara Mediapro o El Terrat proveeixen una bona part dels 
programes que emet La Sexta, mentre que treballen poc amb les altres cadenes (ambdues són també 
accionistes d’aquesta cadena privada). Per contra, Gestmusic és present a gairebé totes les cadenes en un 
període o un altre dels observats, tot i que és també la productora que més varia la seva aportació en aquest 
temps. De fet, l’elevat nombre de produccions de Gestmusic al mes de maig explica en gran manera 
l’increment de produccions catalanes a Telecinco durant aquest mes, quan Gestmusic produeix sis programes 
per a aquesta cadena. És rellevant també el fet que Gestmusic no fa cap programa per a La Sexta i Mediapro 
no en fa cap per a Cuatro. 

També destaquen altres productores que, amb aportacions més discretes en termes quantitatius, mantenen la 
seva presència de manera constant a la graella al llarg de les tres setmanes analitzades (Veranda, la 
productora de Polònia i Crackòvia; Cromosoma, que produeix Les tres bessones i La bruixa avorrida, o Royal 
Box, la productora d’APM? i APM Extra; tots ells programes de Televisió de Catalunya). 

QUADRE 7. Nombre de programes setmanals als canals generalistes, per productores (febrer, 
maig i octubre de 2008) 

Nota: s’hi inclouen només les productores amb més d’un programa en les setmanes analitzades. 

 
Font: elaboració pròpia 
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3 Els gèneres de les produccions catalanes i les franges amb més presència de produccions 
catalanes 

Entre les produccions catalanes presents en les graelles del sistema televisiu generalista destaquen els 
programes de gènere informatiu, cultural i, sobretot, esportiu. Al llarg de l’any 2008, la xifra de programes 
emesos corresponents a aquests gèneres es manté més o menys constant (exceptuant el descens significatiu 
dels esports al mes d’octubre i dels programes culturals al mes de maig). No obstant això, cal destacar que 
precisament els programes d’aquests gèneres corresponen majoritàriament a produccions internes de les 
cadenes catalanes o de les delegacions catalanes de les cadenes públiques estatals. També és important 
remarcar que la gran majoria de programes esportius emesos a La Sexta són catalans pel fet que Mediapro 
n’és la responsable. 

Juntament amb aquesta consideració genèrica, cal destacar algunes consideracions significatives:  

o Els concursos produïts per productores catalanes es reparteixen al llarg de tota la graella 
televisiva i tenen presència en gairebé tots els canals de televisió generalistes. 

o En canvi, no passa el mateix amb els programes educatius, estretament lligats al K3-33. 
o No hi ha cap programa de producció catalana corresponent als gèneres de l’animació adulta 

ni del cor. 
o Finalment, cal afegir que en les tres setmanes analitzades gairebé no s’emeten pel·lícules 

produïdes per empreses catalanes ni tampoc programes de telerealitat (només n’hi ha un).  

De totes maneres, s’observa que el conjunt de les productores catalanes produeixen gairebé tots els gèneres 
de la graella i que, en major o menor mesura, són capaces de produir-los per a totes les cadenes 
generalistes. 

QUADRE 8. Presència de programes de producció catalana al sistema televisiu català en 
funció del gènere (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Una darrera constatació a fer és que, en termes relatius, gairebé no hi ha variacions significatives 
entre els tres períodes pel que fa a la presència de cadascun dels gèneres dels programes catalans 
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en l’oferta televisiva generalista. Només varien parcialment els programes culturals i els concursos, 
que augmenten al mes d’octubre, i els infantils/juvenils, que s’incrementen al mes de febrer. 

QUADRE 9. Distribució percentual dels programes de producció catalana en el conjunt de 
l’oferta generalista, en funció del gènere (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

• 3.2. Anàlisi per franges horàries d’emissió 

Pel que fa a la distribució de les produccions catalanes al llarg de les franges horàries, s’observa que 
tenen una presència força constant durant el day time (habitualment, entre els 7 i els 16 programes 
per franja, tot i els lleus increments durant el matí, la tarda i l’accés al prime time). Ara bé, durant les 
franges de prime time i late night les xifres s’incrementen de manera molt important. És, doncs, en 
aquests horaris que les produccions catalanes assoleixen una presència substancial a la graella del 
sistema televisiu generalista, coincidint amb els moments de màxima audiència. Tot i que la majoria 
d’aquests programes catalans situats a les franges més rendibles corresponen als que emeten les 
televisions catalanes, també és destacable la presència que tenen en les cadenes estatals.  
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QUADRE 10. Presència de programes de producció catalana en l’oferta generalista, en funció 
de la franja horària d’emissió (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 

Per altra banda, tal com es pot observar al gràfic 11, no hi ha variacions significatives d’un període a 
l’altre pel que fa a les franges horàries d’emissió dels programes de producció catalana. 

QUADRE 11. Distribució percentual dels programes de producció catalana en l’oferta 
generalista, en funció de la franja horària d’emissió (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 
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4 Producció pròpia, mixta i associada als canals del sistema televisiu català 

Fins a quin punt les cadenes que operen a Catalunya produeixen els seus propis programes? Aquí s’observa 
una diferència abismal entre els canals públics, per una banda, els privats consolidats, per l’altra, i per últim, 
els privats d’aparició recent.  

• La programació dels canals públics es produeix, majoritàriament, internament, tot i que també hi ha 
diferències entre primers i segons canals. Als segons canals —La2 i K3-33— més del 50 % de la 
producció és pròpia, mentre que aquest percentatge es redueix en els primers canals. Tot i això, si 
s’hi afegeixen les produccions mixtes —aquelles en què participa tant la cadena com productores 
externes, força característiques dels primers canals públics—, aquests també s’acosten al 50 %. 

• Als canals privats tradicionals —Antena3 i Telecinco— el grau de producció pròpia és molt més baix. 
En el cas d’Antena 3, se situa sempre a l’entorn del 20 %, mentre que Telecinco es mou entre el 10 
% i el 20 % en funció del període. 

• Als canals privats d’aparició més recent —Cuatro, La Sexta i 8TV— els programes de producció 
pròpia són en tots els casos menys del 10 %. 

• S’observa, doncs, que els canals privats opten per un model de negoci basat en l’externalització de 
la producció, fenomen més accentuat en les empreses d’aparició més recent.  

La producció mixta entre operador televisiu i productora externa s’utilitza en l’activitat de les corporacions 
públiques catalana i espanyola, mentre que només Telecinco (i Cuatro en la setmana de febrer analitzada) ho 
fa d’entre les privades. La resta opten per les altres fórmules de relació de producció. 

Per últim, també és destacable la gran estabilitat que s’observa en les graelles de les cadenes pel que fa als 
percentatges de producció externa, mixta i pròpia, ja que pràcticament no hi ha diferències entre els període 
d’hivern, primavera i tardor estudiats.  

QUADRE 12. Presència, en nombres absoluts i relatius, de programes de producció interna, mixta i 
externa a les cadenes de televisió (febrer, maig i octubre de 2008) 

 
Font: elaboració pròpia 
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5 Les produccions catalanes per a televisió segons Catalan Films & TV 

Catalan Films & TV, consorci constituït l’any 2005 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de 
fomentar el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana, disposa d’una base de dades 
(accessible a través de l’enllaç http://www.catalanfilmsdb.cat) on es recullen totes les produccions 
catalanes per a cinema i televisió.  

• 5.1. La producció de 2008  

Segons la informació d’aquesta base de dades, el nombre de produccions catalanesper a 
televisió durant l’any 2008 va ser de 111, de les quals 30 van ser de ficció (telesèries, 
minisèries i TV movies); 23, d’animació, i 58, documentals per a televisió. 

QUADRE 13. Produccions televisives catalanes, per gènere (2008) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Catalan Films & TV 

Entre les productores de ficció amb més activitat en aquest any destaquen Diagonal Televisió, amb 
set produccions; Ítaca Media, amb quatre, i Sagrera Audiovisual, amb tres (quadre 14). 

QUADRE 14. Principals productores de ficció a Catalunya, i relacions de les producccions 
(2008) 

Productora Producció Gènere 
Diagonal TV Amar en tiempos revueltos (IV) Sèrie 
  La parelleta Sèrie 
  La senyora Sèrie 
  Mamà Carlota Sèrie 
  Ventdelplà Sèrie 
  Deslliga't TV movie 
  Menjar per a gats TV movie 
      
Ítaca Media El Rei negre TV movie 
  La comtessa del Reval TV movie 
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  La treva TV movie 
  Neteja total TV movie 
      
Sagrera Audiovisual Alioli Sèrie 
  Marisol: la película Minisèrie 
  Expulsats 1609; la tragèdia dels moriscos TV movie 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Catalan Films & TV 

Pel que fa a l’animació, el nombre de treballs per productora és molt més reduït, i només dues 
productores catalanes, Cromosoma i Screen 21, han participat en tres produccions, mentre que cinc 
productores han participat en dos projectes (quadre 15). 

QUADRE 15. Principals productores d’animació a Catalunya, i relació de les produccions 
(2008) 

Productora Producció 
Screen 21 Bernard Sports 
  Khuda-Yana 
  Sincopats 
    
Cromosoma Asha 
  Lila 
  Sweesters: virtual room 
    
Benecé Produccions L'Àlex somia 
  La reina de la neu 
    
BKN New Media Pocket Penguins 
  Stone Age 
    
El Jueves ¡Hot Dog! Superhéroes 
  Tato 
    
Mago Audiovisual Production Dr. W 
  Esquirols voladors 
    
Neptuno Films Megaminimals 
  Pim & Pam 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Catalan Films & TV 

En canvi, el documental per a televisió és un gènere en què la producció catalana és extensa. 
Destaquen les vuit produccions de Rumbo Sur, les set del Màster Documental Creatiu de la UAB, les 
cinc d’Observatoriodecine, quatre de Mago Audiovisual Production i les tres d’Alkimia Produccions i 
de Sensemaya. 
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QUADRE 16. Principals productores de documentals per a televisió a Catalunya, i relació de 
les produccions (2008) 

Productora Producció 
Screen 21 Bernard Sports 
  Khuda-Yana 
  Sincopats 
    
Cromosoma Asha 
  Lila 
  Sweesters: virtual room 
    
Benecé Produccions L'Àlex somia 
  La reina de la neu 
    
BKN New Media Pocket Penguins 
  Stone Age 
    
El Jueves ¡Hot Dog! Superhéroes 
  Tato 
    
Mago Audiovisual Production Dr. W 
  Esquirols voladors 
    
Neptuno Films Megaminimals 
  Pim & Pam 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Catalan Films & TV 

• 5.2. Les coproduccions de TVC 

Una anàlisi adequada del volum de producció catalana de programes per a televisió, però, no es pot 
fer sense tenir en compte la participació dels operadors televisius, ja sigui majoritària o minoritària. 
Els principals trets d’aquesta participació es detallen a continuació: 

o De les 111 produccions per televisió de l’any 2008, Televisió de Catalunya va 
coproduir-ne 42 (37,8 % del total). Entre elles, nou TV movies i tres sèries o 
minisèries (d’un total de 30), onze produccions d’animació (sobre un total de 23) i 22 
documentals per a televisió (d’un total de 58). 

o Televisió Espanyola, amb set coproduccions; Canal Sur, amb cinc, i la Xarxa de 
Televisions Locals (XTVL), Localia Catalunya i Televisió Valenciana, totes elles amb 
tres coproduccions, són les altres cadenes de televisió amb una participació 
destacable en el terreny de les coproduccions catalanes. 

• 5.3. La llengua de les produccions catalanes 

En el cas de les versions originals de les produccions per a televisió analitzades, cal indicar 
que de les 111 produccions, 54 (el 48,6 %) són totalment o parcialment en català, i en vint la 
versió original és totalment o parcialment en anglès. Entre aquestes destaquen les dotze 
produccions d’animació, la llengua original de les quals és l’anglès. 
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Pel que fa al castellà, les produccions totalment o parcialment en aquesta llengua són 51, 
gairebé la mateixa proporció que en el cas del català. 

Annex:  

Enquesta als operadors televisius d’àmbit espanyol 

Com a complement a la informació d’aquest dossier, fruit del treball de camp realitzat amb una 
mostra temporal de 2008, i l’entrevista a la directora de Televisió de Catalunya amb què 
s’acompanya, l’Observatori de la Producció Audiovisual va facilitar un breu qüestionari als operadors 
de televisió d’àmbit estatal (TVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro i La Sexta) sobre alguns dels aspectes 
de més rellevància en el terreny de la producció audiovisual per a televisió a l’Estat espanyol. Atès 
que a l’hora de tancar l’edició d’aquest dossier no s’havien rebut les respostes de TVE i Antena 3, es 
mostren provisionalment, en format de taula, únicament les respostes obtingudes de Telecinco, 
Cuatro i La Sexta.  

  TELECINCO CUATRO LA SEXTA 
Proporció programació 
pròpia vs. aliena  

75% vs. 25% 39% vs. 47% 0% vs. 100% 

Evolució del balanç 
producció pròpia/aliena en 
l’última dècada 

Augmenta producció aliena Augmenta producció aliena Augmenta producció aliena 

Criteris per decidir si una 
producció s’internalitza o 
externalitza 

Format de la producció 
(sovint) 

Costos (sempre) 

Capacitat de producció 
(sovint) 

Capacitat creativa i artística 
(sempre) 

Experiència (quasi sempre) 

Format de la producció 
(sempre) 

Costos (sempre) 

Capacitat de producció 
(sempre) 

Capacitat creativa i artística 
(sempre) 

Experiència (sempre) 

No contesta 

Afectació de la crisi 
econòmica en les relacions 
amb les productores 

Reducció dels preus de 
contractació 

Intensificació de les garanties 
econòmiques en relació amb 
l’audiència 

Reducció dels preus de 
contractació 

Reducció dels preus de 
contractació 

Principals productores 
amb qui treballa 

Endemol, Cuarzo i Magnolia Zeppelín, Grundy, 7 y 
Acción, Molinos de Papel i 
Plural 

Globomedia, El Terrat, 
Mediapro, Grundy i 
Martingala 

Treball amb productores 
catalanes (període 2008-09) 

Gestmusic (Barcelona) Cap Mediapro (Madrid, 
Barcelona, Euskadi), El 
Terrat (Barcelona), Lavínia 
(Barcelona), Sagrera 
(Barcelona) 

Hi ha un “segell” català en 
la producció? 

Força d’acord Sí en els formats d’actualitat i 
humor 

No 

Amb la TDT, com es 
modificarà la proporció 

No contesta Augmentarà l’aliena Es mantindrà igual 
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entre producció pròpia i 
aliena? 
Amb la TDT, augmentarà la 
cartera de productores 
amb qui es treballa? 

No contesta Diversificació cap a petites 
productores amb preus 
ajustats 

No ho sap 

Amb la TDT, com canviaran 
els costos d’adquisició de 
produccions externes? 

No contesta Baixaran Es mantindran 

Segons les respostes dels operadors, la televisió que té més proporció de programació pròpia és Telecinco. 
La Sexta, en canvi, no té programació pròpia, mentre que Cuatro se situa en un punt intermedi. De totes 
maneres, cal prendre’s aquestes dades amb cautela, ja que cada cadena defineix amb criteris diferents què 
entén per producció pròpia (només interna; interna i mixta, o bé interna, mixta i externa) i per producció aliena. 

No obstant això, totes les cadenes coincideixen a afirmar que, en l’última dècada, la proporció de producció 
aliena en el panorama televisiu ha augmentat. Cuatro, a més, pensa que amb la implantació definitiva de la 
TDT aquesta encara augmentarà més. També les tres cadenes coincideixen en el fet que a causa de la crisi 
econòmica s’han reduït els preus de contractació a les productores. En general, factors com el format de la 
producció, els costos i la capacitat de producció artística i creativa de les productores, així com la seva 
experiència, són tots ells elements que es tenen molt en compte a l’hora de decidir si una producció 
s’externalitza o no. 

Cada una de les cadenes treballa de manera central amb productores diferents (excepte Grundy, que té una 
presència destacable tant a Cuatro com a La Sexta). Només La Sexta treballa de manera habitual amb 
productores catalanes (Mediapro i El Terrat). Gestmusic, Lavínia i Sagrera són productores catalanes amb 
què Telecinco i La Sexta han treballat durant la temporada 2008-09, mentre que Cuatro no ho ha fet amb cap. 
D’altra banda, mentre que Telecinco i Cuatro consideren que sí que es pot parlar d’un segell català en la 
producció per a televisió, La Sexta no és de la mateixa opinió. 

L’adveniment de la TDT dibuixa un panorama força incert, ja que cap de les cadenes no coincideix amb els 
pronòstics. Així, per a Cuatro, la TDT farà augmentar la producció aliena, augmentarà la cartera de 
productores amb qui es treballa i farà disminuir els costos de les produccions externes. Per contra, La Sexta 
considera que tant la proporció de producció aliena com els costos de les produccions externes es 
mantindran.  

 

• 1) Per acomplir aquest propòsit s’ha fet ús de la classificació de franges horàries continguda a CONTRERAS, 
José Miguel; PALACIO, Manuel (2001). La programación de televisión. Madrid: Editorial Síntesis. Pàgines 137-
141.  

• 2) Les referències bibliogràfiques i documentals utilitzades per elaborar el sistema de categories genèriques 
emprada en l’informe són les següents:  
CREEBER, Glenn (2001). The television genre book. London, United Kingdom: British Film Institute. 
JAUSET, Jordi A. (2007). La programació de televisió en la transició del segle XXI. Quaderns del CAC. Número 
29. 
MICÓ, Josep Lluís (2007). Informar a la TDT: notícies, reportatges i documentals a la nova televisió. Barcelona: 
Trípodos (Fundació Blanquerna). 
PUJADAS, Eva; OLIVA, Mercè (2007). Construcció d’un protocol d’anàlisi de la diversitat de la programació 
televisiva. UNICA. Universitat Pompeu Fabra.  

  


