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2.4 EL MERCAT TELEVISIU: LES TV MOVIES, LES MINI-SÈRIES I ELS
DOCUMENTALS

2.4.1 Cadena de valor del sector audiovisual

Resulta especialment complex presentar una cadena de valor única per al
sector audiovisual, que integri tots els agents i les interaccions sorgides entre
els mateixos i encara més quan la introducció de la tecnologia digital i diversos
mitjans sobre els quals difondre els continguts audiovisuals donen com resultat
models de negoci que no hi tenen res ha de veure. Amb tot, a continuació es
mostra una aproximació genèrica que tracta de respondre a la realitat actual.

El punt de partida el conformen tots els continguts audiovisuals disponibles
(indústria productora de continguts). Després d'una activitat de post-producció i
de vegades empaquetatge, aquests continguts s'estructuren en forma de
programes que entren a formar part d'una graella o, de forma genèrica,
esquema de programació d'un determinat editor de continguts, posició que
actualment ostenten els concessionaris de TV (programadors) privats i públics.

Aquesta programació en forma de canals generalistes o temàtics/especialitzats
es difon a través d'infraestructures que es comparteixen amb el món de les
telecomunicacions.

El consum de televisió i la venda de serveis associats a la mateixa introdueixen
nous agents dedicats a la creació de serveis i aplicacions com són entre altres
els serveis de valor afegit o els serveis interactius.
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En funció del model de negoci, pot requerir-se, com en el cas de la televisió de
pagament, la introducció d'una figura que gestioni l'accés condicional als
continguts de forma prèvia al seu consum, garantint l'esquema d'obtenció de
beneficis de l'operador.

La gestió del múltiplex, activitat a realitzar prèvia i separada de la difusió, es
converteix en la peça clau que, per damunt de la programació que realitzen els
editors de continguts audiovisuals, conforma l'oferta final que l'usuari de
televisió digital rep en el seu receptor.

La migració cap a les altres pantalles alternatives (Internet, consoles de
videojocs i mòbils) resulta ja evident i va en detriment del consum televisiu.

Les llars espanyoles gasten actualment menys en televisió de pagament en
favor del consum d'Internet, segons dades de Red.es, dependent del Ministeri
d'Indústria. El canvi es deu als nous usos audiovisuals de la Xarxa i a la recerca
d'ofertes més completes per part del consumidor, en particular, les que
ofereixen múltiples serveis que integren la telefonia com el 'triple play' o
'quàdruple play'. Per la seva banda, la majoria dels consumidors (el 60%,
preguntats per l'estudi) asseguren entre les raons per a no adquirir aquest
servei que "no la necessiten" o "no veuen molt la televisió".

El percentatge de llars amb televisió de pagament va decréixer en el tercer
trimestre de 2006 fins al 19,9%, 1,2 punts menys que al començament de l'any
passat, fins als 3.084.000 abonats totals a Espanya. Aquesta tendència a la
baixa és contrària a l'actitud dels espanyols sobre les noves tecnologies, que
perceben amb més interès en particular respecte a l'ús d'Internet. Segons
l'estudi, elaborat mitjançant enquestes a particulars, un terços de les llars són
usuàries "habituals" d'Internet, fins a 5,5 milions de llars, un 13,1% més que
l'any anterior.

Al consum de més mitjans i les creixents possibilitats audiovisuals d'Internet, se
suma una oferta audiovisual gratuïta afegida amb la Televisió Digital Terrestre
(TDT). A pesar de l'augment de l'oferta, segons les respostes dels usuaris, la
relació entre la percepció del servei prestat ha millorat en el trimestre estudiat,
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fins a un 51,8% que afirma "rebre suficient", si bé un terç dels abonats (el
32,8%) diu "rebre poc". Un 5,6% diu "rebre molt", mentre un 9,8 per cent
assegura trobar "poc".

2.4.2 Panoràmica actual de l oferta televisiva

La televisió és el mitjà de comunicació de major penetració entre la població
espanyola, arribant al 89,6% dels individus. Les aproximadament quatre hores
diàries de consum televisiu mitjà (exactament 239 minuts diaris al novembre del
2004 segons l'Estudi General de Mitjans), permeten valorar la rellevància
d'aquest mitjà.
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El procés de digitalització és sens dubte el gran desafiament actual per a tots
els agents del sector audiovisual.

Espanya és el país de la Unió Europea amb una oferta televisiva més àmplia,
amb més administracions públiques implicades en aquesta activitat i que major
percentatge (i de manera creixent) del seu Producte Interior Brut destina a les
seves televisions.

Posseeix una variada oferta de cadenes, canals temàtics, televisions nacionals,
autonòmiques i locals, a més dels canals internacionals que es reben a través
d'antenes parabòliques o plataformes digitals.

L'amplitud de l'oferta televisiva espanyola està fent dubtar de la viabilitat del
model a alguns portaveus del sector, que preveuen una reconversió a mitjà
termini, ja que els ingressos publicitaris difícilment podran sostenir un entramat
d'aquesta dimensió.

D'altra banda, des de la perspectiva de les grans cadenes, un escenari que
presagia unes audiències tan fragmentades ofereix l'oportunitat de posar en
valor l'acumulació de grans audiències en els mitjans importants. És a dir, la
fragmentació d'audiències i la multiplicació de mitjans segurament no es
traduirà en una disminució de les tarifes de publicitat, perquè la ràtio
d'eficiència de les petites cadenes és significativament menor que la de les
grans cadenes.

Les inversions publicitàries mantenen una tònica ascendent, molt per damunt
de l'Índex de Preus al Consum en els dos últims anys. Són precisament les dos
grans cadenes privades generalistes les que han registrat increments més
significatius dels seus ingressos publicitaris entre 2004 i 2005.

El sector televisiu té un mercat amb estructura d'oligopoli, tot i que poc a poc
comença a obrir-se el mercat a la competència. Sis cadenes emeten en obert a
escala nacional: dues públiques (grup RTVE) i quatre privades; si bé Antena 3 i
Tele 5 es mouen en una dimensió per audiència i ingressos publicitaris diferent
de Cuatro i La Sexta.

Tele 5, Antena 3 i TVE La Primera tenen segments equiparables de l'audiència
a partir d'una oferta de programació generalista comercial. El 2005, Tele 5 s'ha
mantingut com a líder d'audiència i ingressos publicitaris, seguint-li de molt prop
Antena 3 i situant-se cada vegada a major distància TVE La Primera. De fet,
TVE La Primera ha vist decréixer els seus ingressos publicitaris el 2005, la qual
cosa ha accelerat el seu pla de sanejament, presentat per la SEPI.
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La composició del capital de les empreses que sustenten a les grans cadenes
ha experimentat alguns canvis el 2005.

L'inici de les emissions en tecnologia digital ha permès posar en marxa les
programacions de les dues llicències: Net TV i Veo TV. Net TV gravita sobre el
Grup Vocento, a més de sobre Arbol MediaPro, entre altres. El capital de Veo
TV ho componen principalment Unedisa (El Mundo) i Recoletos.

L'oferta de televisions autonòmiques públiques comprèn vuit comunitats
autònomes. El 2006, inicien o consoliden les seves emissions 5 nous canals
autonòmics : Canal Extremadura, IB3 (Tv Balear), TV del Principat d Astúries,
Aragón Televisión, i 7 Región de Murcia. En breu s'estendrà pràcticament a
totes. D altra banda, amplia la seva oferta digital la televisió catalana amb 3/24
(canal de notícies 24h) i canal 300 (2005) i 33/Sport (2006).

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) és el principal centre de
producció i difusió televisiva a Catalunya. Les televisions de la CCRTV (TV3 i
C33) van obtenir un 26,1% de quota d'audiència l'any 2004, però TV3 es va fer
només amb el 6% dels ingressos publicitaris televisius a tot Espanya,
principalment a causa de la limitació geogràfica que suposa emetre tan sols a
Catalunya. Aquest dèficit, però, es veu compensat per les subvencions de la
Generalitat de Catalunya, que representen el 50% dels ingressos de TV3. Per
contra, els ingressos generats en concepte de venda de producció pròpia són
força testimonials.

Segons el Pla de Televisió Digital Terrestre, cada comunitat autònoma té
reservats dos canals públics i dos privats que podran emetre en aquesta
tecnologia. A Madrid, València, Galícia i Catalunya ja s'han concedit, anant tots
a grups de comunicació consolidats. Vocento i COPE obtenen concessions que
els permetran generar xarxes de televisions. En La Rioja i Navarra, a diferència
de la resta de comunitats esmentades, els quatre canals són privats. L'oferta de
televisions codificades de pagament, amb diferents opcions de transmissió del
senyal, està consolidant-se. Quasi tres milions i mig d'abonats connecten amb
Digital +, les xarxes de cable o Imagenio.
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L'oferta de cable ha patit una considerable transformació amb l'absorció d'Auna
per Ono, de manera que aquest operador ofereix serveis de cable en tota
Espanya menys Astúries, País Basc i Galícia, on continuen actuant operadors
regionals. La composició del capital del nou Ono la formen Multitel, accionista
majoritari de qui depèn la gestió, i diversos fons d'inversió nord-americans i
canadencs. El pes de les televisions locals en termes d'audiència és limitat,
però creixent: un 2,2% el 2002; un 2,7% el 2003; un 3% el 2004 i un 3,5% el
2005.

En suma, es tracta d'un segment amb potencial de creixement, encara que
estarà sotmès a una reconversió amb la implantació del Pla Nacional de
Televisió Digital Local. Diversos grups de comunicació han apostat per crear
xarxes de televisions locals que s'estan consolidant en els últims tres anys:
Prisa, Vocento i COPE són els grans grups més compromesos en aquesta
operació. Al mateix temps, s'estan creant xarxes al voltant de federacions de
televisions locals o empresaris privats, ja siguin d'abast nacional (Canal 47 o
Local Media) o de dimensió autonòmica (TV de Castella i Lleó o Flaix). En
alguns casos aquestes xarxes autonòmiques estan impulsades per les
comunitats autònomes o diputacions, com és el cas de la Xarxa de televisions
locals de Catalunya, que també tenen televisions locals associades en Balears,
i Proxima TV, patrocinada per la Junta d'Andalusia, que inclou alguna televisió
local de Múrcia. Al voltant de xarxes d'abast nacional o regional s'agrupen 632
televisions locals. Però aquest és un entorn marcat per la incertesa donada la
situació d'ambigüitat de prou d'aquestes televisions locals i la seva fràgil
estructura empresarial.

En l'espai de la televisió local, la majoria de les emissores són encara
independents, és a dir, es mantenen fora del radi d'acció dels grans grups.
Dites emissores procedeixen majoritàriament (80%, aproximadament)
d'iniciatives privades, un 15% són municipals i un 5% responen a iniciatives
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socials de molt diferent naturalesa. Les dades disponibles parlen del voltant de
665 televisions locals que emeten amb regularitat.

Finalment, les concessions de televisió digital local, en les comunitats de
Balears, Madrid, Múrcia i València (totes elles governades pel Partit Popular)
estan donant lloc a la creació d'embrions de xarxes. Des d'una perspectiva
superficial, aquestes concessions estan recaient sobre projectes impulsats per
grans grups de comunicació (COPE, Vocento i, en molta menor mesura,
PRISA), per grups de dimensió més reduïda procedents de la premsa (El
Mundo, Grupo Sierra, Prensa Ibérica i alguns diaris d'àmbit provincial), per
productors audiovisuals (Enrique Cerezo) i per professionals de la ràdio
(Jiménez Losantos), a més de per alguns empresaris de la televisió local o
regional més o menys refermats. Després d'aquesta descripció, les dades
revelen que aquestes concessions s'estan unint en diversos grups de molt
diversa naturalesa.

El panorama descrit posa de manifest que la televisió a Espanya gira al voltant
d'un reduït nombre de grups, en un procés de concentració que comprèn a tots
els segments del mercat i formes d'emissió.
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Des de la perspectiva pública, l'Estat i les comunitats autònomes disposen
d'una considerable quantitat de canals de televisió. Lluny d'anar a menys, açò
evoluciona de forma creixent, d'acord amb els projectes en potència de
diverses comunitats autònomes. A més, un gran nombre d'ajuntaments
patrocina televisions locals; les seves programacions i formes d'emissió són
molt variades. I des de la privada, les televisions a Espanya descansen sobre
diversos grups empresarials, en els que s'articulen empreses procedents
d'altres camps de la comunicació, les telecomunicacions, les xarxes elèctriques
i de serveis, els suports financers i les relacions internacionals: PRISA, Planeta
i Vocento són els grups més rellevants, ja que les seves activitats comprenen
quasi tot l'espai televisiu.

Els tres grups estenen la seva influència a les televisions privades en obert, la
televisió digital terrestre, les televisions digitals per satèl lit que emeten en
codificat, les televisions locals i els operadors de cable. Aquesta convivència de
negocis convergents és un dels aspectes pendents en la regulació de la
televisió. Segurament serà afrontat pel projecte de Llei General de Televisió.
Junt amb aquests grans grups operen altres de menor dimensió: Recoletos i
Unedisa (El Mundo) disposen de la concessió de Veo TV, nacional de Televisió
Digital Terrestre (TDT), i COPE i Zeta mantenen posicions en la televisió local.

Als intersticis d'aquest model, ara mateix, les concessions de televisions digitals
locals, estan sorgint alguns nous grups o entrant altres que fins ara mantenien
una posició minoritària o poc rellevant en la televisió.

D altra banda, i en contraposició a la privatització de l espai televisiu, durant els
darrers anys estan sorgint consells audiovisuals, com el Consell Audiovisual de
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Catalunya (2000), el Consejo Audiovisual de Navarra (2002) o el Consejo
Audiovisual de Andalucía (2006).

La finalitat del  CAC  és vetllar pel respecte dels drets i les llibertats; garantir el
compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat; i
assegurar l acompliment de les condicions de les concessions i l observança de
la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria.

El CAC també té per objectiu vetllar pel pluralisme polític, religiós, social,
lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya; vetlla
també per la neutralitat i l'honestedat informatives, i preserva el compliment de
les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i l'impuls de l'aranès.

És competència del CAC:

 

Adoptar criteris i emetre informes sobre:
- Els projectes i les disposicions de caràcter general relatius al

sector audiovisual.
- La proposta de plec de condicions formulada pel Govern amb

caràcter previ a la convocatòria de cada concurs d'adjudicació de
concessions

- Les propostes presentades en els concursos d'adjudicació.
- Les peticions de renovació de les concessions.
- Els expedients de modificació del capital social de les empreses

titulars de les concessions.

 

Vetllar:
- Pel respecte del pluralisme.
- Pel respecte de les disposicions sobre programació i publicitat.
- Pel respecte de les obligacions inscrites en les concessions

atorgades pel Govern.
- Pel respecte de les obligacions de servei públic dels mitjans

audiovisuals públics.

 

Promoure:
- L'adopció d'acords d'autoregulació.

Entre 1994 i 2003 el sector de la televisió a Catalunya va créixer poc, i continua
veient-se limitat per l'absència al territori de grans cadenes privades. La Sexta
tenia previst en un principi implantar-se a Catalunya, però al final produeixen la
major part dels seus programes des de Madrid. A més, TVE Catalunya està en
crisi, d acord amb el pla de restructuració de la cadena pública espanyola.

2.4.3 TV movies

Alguns productes cinematogràfics no passen per sales d'exhibició, sinó només
per TV i en casos excepcionals pel vídeo; es criden TV movies (o telefilms, de
+/-90 min.) i les minisèries (de 3 a 4 hores i mitja, emesos en 2 o 3 passes).
Són cinematogràfics perquè tenen una qualitat major que la resta de les
produccions per a TV. Encara que van dirigits en primera i en última instància a
la TV, tenen un procés de producció de caràcter cinematogràfic i estan rodats
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en suport fotogràfic. Solen estrenar-se en horari de màxima audiència, i solen
tenir una estructura fragmentària, a causa dels talls publicitaris.

En TV, les audiències ho són quasi tot. Per això, si ens fixem en la llista dels
100 programes més vists del 2002, 2003 i 2004, observem que, amb diferència,
els programes més vists són els esportius (21, 15 i 27 programes) i les sèries
(12, 19 i 20 programes), amb un 18-20% de sèries espanyoles programades. El
cinema també ocupa un lloc destacat (9, 14 i 10), amb un 12-13% de pel·lícules
espanyoles programades. En canvi, minisèries i documentals ocupen un lloc
testimonial (1, 1 i 0 o 0, 0 i 1). Respecte a les 22.800 emissions de sèries el
2004, de minisèries només va haver-hi 458 (el que representa un 2%, però
quasi un 5% en minuts emesos), amb una major programació en Canal 9,
ETB2, TV3 i Telemadrid, però només 32 eren espanyoles.

A pesar de ser considerat menor respecte al llargmetratge alguns productors
defensen la TV movie com un mitjà per a poder arribar a més públic. Miguel
Perelló, president de Productors audiovisuals valencians afirma que el 80%
dels guions que arriben a les productores podrien fer-se directament per a la
petita pantalla .18

La major part dels TV movies i minisèries són producció delegada de les TVs,
encàrrecs que fan les cadenes de TV a productors cinematogràfics. Les
cadenes consideren que tenen una certa competència en la producció
electrònica, i deleguen la producció cinematogràfica en experts d'aquesta, amb
la qual cosa es redueix el risc de les productores cinematogràfiques respecte a
realitzar pel·lícules per a estrena en sales.

S'anomena, per tant, producció delegada, quan la cadena delega l'execució del
projecte sobre la productora. També es criden produccions executives quan la
productora actua com a executant del projecte. I també se les coneix com a
produccions de clau en mà, terme que ve d'un sistema semblant que s'usa en
l'àmbit de la construcció (compra sobre plans, la constructora és la venedora i
estableix un preu per al comprador, quantitat que aquest lliurarà quan rebi la
clau de la casa). La cadena de TV es compromet a pagar una quantitat, però
difereix l'últim pagament al moment en què té en els seus mans la clau, és a
dir, el màster d'emissió del film.

2.4.3.1 Finançament de les TV movies

En un bon feix de casos, les quantitats consignades com a inversió del
productor corresponen, de fet, al finançament -ara per la via creditícia, ara
mitjançant l aplicació de recursos propis- de pròximes aportacions televisives ja
aparaulades o bé en fase de negociació. Es important de tenir aquest punt
present a l'hora d interpretar les xifres i de considerar que no necessàriament la
inversió del productor ha d'implicar diners de la empresa abocats al producte,
sinó que contempla també la cobertura temporal del flux d'ingressos.
Òbviament aquesta circumstància aboca a la consolidació d una boirosa i

                                           
18 Font: Emisiones TV, núm. 23.
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variable frontera entre finançament i amortització de les TV Movies, menys
definida que en el cinema.

Hi ha una divisió natural en tres famílies de produccions: les estrictament
catalanes; les coproduccions amb televisions autonòmiques i/o generalistes; i
les que compten també amb empreses i cadenes estrangeres.

Les televisions generalistes que més han participat en coproducció són Antena
3, i en menor mesura, Tele 5.

Les televisions autonòmiques de València (Canal 9) i de Galícia (TVG) són les
que han fet més coproduccions amb les productores catalanes (9 títols). També
s han consolidat coproduccions amb Madrid, Andalusia, canàries, Castella La
Manxa.

Les coproduccions internacionals compten amb un nivell mitjà de pressupost
força més enrobustit (2 11 milions d euros). Les coproduccions més freqüents
són amb Itàlia, França i ARTE, i ja a més distància EEUU i Alemanya, Bèlgica,
Portugal i Suïssa.

En gràfic, per a una mostra de 32 TV movies produïts a Catalunya entre 2003 i
2005:

TOTAL ESTATAL AUTONÒMIQUES INTERNACIONALS TOTAL

APORTACIÓ DE TVC 3.206.932 1.424.296 1.782.636 2.950.000 6.156.932
TELEVISIONS AUTONÒMIQUES 2.702.041 201.000 2.501.041 0 2.702.041
TELEVISIONS ESTATALS 2.275.538 2.275.538 2.275.538
APORTACIÓ DE LA PRODUCTORA 2.479.857 1.701.881 777.976 1.240.000 3.719.857
COPRODUCTORS ESPANYOLS 996.714 275.000 721.714 1.670.455 2.667.169
APORTACIÓ DE L'ICIC 2.094.143 816.064 1.278.079 1.683.687 3.777.830
D'ALTRES APORTACIONS OFICIALS 161.242 81.550 79.692 161.242

INTERIOR 13.916.468 6.775.329 7.141.138 7.544.142 21.460.610

TELEVISIONS ESTRANGERES 11.532.483 11.532.483
COPRODUCTORS ESTRANGERS 12.268.597 12.268.597
APORTACIONS OFICIALS ESTRANGERES 355.000 355.000

EXTERIOR 24.156.080 24.156.080

TOTAL 13.916.468 6.775.329 7.141.138 31.700.222 45.616.690

Pel que fa als diners esmerçats a la producció d'aquests títols, el quadre adjunt
n ofereix la distribució en files per l origen dels fons i, en columnes, pel tercet de
famílies de TV Movies que hem establert.

L elaboració d aquests 32 títols ha implicat una inversió global de 45 62 milions
d euros, dels quals 21 46 milions corresponen als diners esmerçats per les
empreses espanyoles, mentre que els 24 16 milions restants procedeixen
d enllà les nostres fronteres. Val a afegir, pel que fa a la inversió efectuada des
de territori espanyol, que dels 21 46 milions, 13 92 són els diners esmerçats en
les 17 TV Movies de fabricació interna, mentre que els altres 7 54 han anat a
aliar-se amb el diner exterior per tal de dur a terme les coproduccions
internacionals.
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Les estructures percentuals indiquen que, tot cenyint-nos a la inversió interior, a
l hora d escometre una producció sense presència estrangera s intensifica la
presència de les estatals o autonòmiques, que aboquen tres de cada cinc euros
del cost del projecte, mentre que en el cas de les coproduccions internacionals
només injecten dos de cada cinc euros de la inversió interna.

Quant a la producció interna, no hi ha diferència significativa en el pes específic
de les cadenes televisives pel que fa al tipus de cadena, La distinció s origina el
l àmbit del diner públic que, en aplegar dotacions de diverses comunitats,
acaba propiciant una superior presència relativa d aquest capítol en el segment
de les coproduccions autonòmiques, que òbviament alleuja la intensitat de
l esforç de la inversió privada.

Pel que fa a la inversió procedent de Catalunya (productors, TVC i ICIC) que
s aboca a aquests títols, representà 13,65 milions d euros, 7 78 adreçats a
obres internes i 5 87 milions encarregats cap a coproduccions internacionals.
En fer la comparança amb l aportació abocada des d Espanya (21 46 milions),
apareix un multiplicador d 1 57 per a l esforç inversor català en aquesta
modalitat de producte.

Tan bon punt hom se circumscriu als títols d àmbit intern on Catalunya
canalitza 7 78 dels 13 92 milions d euros esmerçats en aquest apartat- el
multiplicador s enlaira fins a l 1 79, factor que encara és més intens quan els
cenyim a les coproduccions autonòmiques (1 86 enfront a 1 72 en els títols
realitzats en cooperació amb cadenes d abast estatal).

Pel que fa als diners exclusivament procedents de Catalunya, el 45% provenen
de TVC, un 28% són aportació de l ICIC i un 27% del productor català. El model
de repartiment d inversió canvia segons cada bloc de coproducció.
- Estatal: 36 % TVC, 43 % la productora i 21 % l ICIC
- Autonòmic: 47 % TVC, 20 % la productora i 33 % l ICIC
- Coproduccions internacionals: 50 % TVC, 21 % la productora i 29 % l ICIC

Força més notable és el multiplicador que neix exclusivament de l esforç del
productor català. En aquest cas, les coproduccions internacionals han estat
bandejades de l anàlisi atesa la clara predominança de títols en què la nostra
participació és més induïda que no pas promotora i, per tant la seva inclusió 
més encara considerant l embalum de les xifres distorsionaria les conclusions.
Conseqüentment resulta que, en limitar-nos a les coproduccions internes, el
factor de generació d inversió a partir de la iniciativa del productor català és de
5 61.

En un ben ample feix de casos, la suma d ingressos aconseguits pel títol
coincideix amb el cost del TV Movie, limitant el guany al benefici industrial.

Les coproduccions, degut al tant per cent que suposen del finançament,
condicionen el personal tècnic i artístic i, en alguns casos, l argument.

Els plans d amortització no existeixen o són poc significatius, perquè les vendes
són mínimes. Per tant, el producte es finança tot, i l amortització a curt i a llarg
termini és difícil d observar.
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Hi ha una escassa incidència de les vendes internacionals quan n hi ha-, amb
una dimensió força més reduïda que la prevista en els plans de finançament.
En certa mesura aquesta presència a l estranger contribueix a fer conèixer les
possibilitats que el sector ofereix en el nostre país, tant pel que fa a
productores, com a equips professionals, a actors i a escenaris naturals. I fins i
tot a la cadena de televisió pública de Catalunya. Tanmateix, a nivell mundial,
les produccions nacionals representen un 74% i un 11% són produccions nord-
americanes. Les produccions de ficció representen un 46%, els programes
d entreniment un 36% i notícies un 18%. A nivell d Europa Occidental, aquests
percentatges són del 83 i 4%, i de 36, 41 i 23%. Aquest anys hi ha un programa
específic de l ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).

2.4.3.2 Gestió de la coproducció de les TV movies

Un dels entrebancs que els productors troben amb les TV movies és que es fan
en coproducció amb altres cadenes. Els productors, els guionistes i els
directors es troben que tenen molt pocs clients i mal avinguts: productes que
per a algunes cadenes són d un nivell acceptable, per a d altres no ho són. Les
cadenes tenen polítiques i sensibilitats pròpies, de vegades antagòniques. Amb
tants interlocutors, es complica la gestió. A més, sovint les cadenes no semblen
tenir una política definida de què volen i de com ho volen.

Si les cadenes no es posen d acord, sembla impossible completar el
finançament. L experiència diu que a l eix mediterrani, els acords són molt més
factibles (TVC, C9 i Canal Sur). Cal pensar també que la qualitat i el temps de
desenvolupament que vol dir menys produccions i més selecció de projectes.

El 5% que les cadenes dediquen a enfortir TV movies no respon tan sols a
l afany de tenir programes ben fets, sinó a fomentar la indústria, l ampliació del
volum de negoci, les aliances amb altres productors i països, i també la
incorporació de les noves generacions a l audiovisual.

Les TV movies s han coproduït per donar compliment a l obligació del 5%. A les
empreses no els interessa fer TV movies. El seriat, que no entra dins del 5%,
és el que pot viatjar i obtenir coproducció tant en l àmbit estatal, com en
l europeu i l internacional.

Aquesta inversió es concreta a través d un difusor (que inverteix uns diners i
que té la potestat de programar), i les productores. En realitat, cap d ells té
l obligació ni de programar ni d obtenir benefici. Tot es basa en un compromís
moral.

Un quadre (en base a l obligació d invertir el 5% dels ingressos) ens mostra que
durant el 2004 els operadors de televisió espanyols van dedicar més de 10
milions d euros a la producció de TV movies espanyols, poc més del 8% de la
inversió total, i més de 5 milions d euros a la producció de TV movies europeus,
que representa un 4% de la inversió total, sobretot per part de Tele 5 (la meitat
de la inversió) i Antena 3 (una quarta part).
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La tendència a la concentració demostra que s ha anat millorant en el
documental, en el cinema, i ara en altres formats. S està reestructurant el
sector d una manera positiva. Aquest salt qualitatiu es basa en el canvi de
concepció del model de producció de TV movies, que ha obligat a una part de
l Estat espanyol a plantejar la modificació del seus models propis o a crear-los.
En l Estat espanyol la producció generada a Catalunya, per volum, capacitat i
qualitat, l ha convertida en líder en el mercat.

Els models autonòmics generen dificultats degudes als seus models
audiovisuals propis. En el cas de les coproduccions internacionals, aquesta
pega té dimensió, i la nostra aportació financera és reduïda. Això també obliga
a un model de coproducció internacional concret que dificulta créixer en aquest
terreny.

A l etapa anterior es finançaven al 100% les TV movies de TVC. S aconseguien
a partir de models de disseny de producció coherents, i ara estan condicionats
per un sistema de finançament imposat per TV3. Els productors abans
manaven sobre els continguts, el repartiment, el conjunt artístic de la pel·lícula
i, per tant, hi havia una coherència forta.

El model actual és molt còmode per a la cadena, que quan vol es diu petita, i
en canvi quan fa ficció pròpia i la fa bé, la paga amb el que toca. Es va
argumentar que pagant-les totes, només es podien fer cinc TV movies l any, i
es va proposar el règim de coproducció perquè així se n poguessin més. Així, la
cadena es va descarregar d una gestió complexíssima i la va encolomar als
productors. Ara, als productors els toca anar de tres a quatre països i a
autonomies. El benefici industrial és el mateix que abans, però ara l han de
dividir entre quatre. És a dir, han de treballar quatre cops més, per treure n
quatre cops menys.

Així doncs, els productors han de renunciar a la coherència artística, i fer el que
part d Europa ha abandonat fa temps, els híbrids anomenats europuddings, i
que aquí en podríem dir iberopuddings. Això explica que fa anys que TV3 de
ficció no ven res: per falta de coherència en els continguts en relació amb el
finançament.
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Vendre és molt difícil, i comprar és molt barat. I coproduir és vendre; per tant,
resulta molt difícil. Aquest model representa una càrrega important que els
productors estarien disposats a acceptar a canvi d un èxit que els estudis no
aconsegueixen.

Una televisió pública com la catalana o unes productores que volen fer una
producció digna han d estar satisfetes tan sols atenent al share? S han de
conformar amb que el target siguin senyores de més de 45 anys, de pobles de
menys de 50.000 habitants? A l estranger hi ha models de TV movies molt més
ambiciosos. Per exemple, a Alemanya es fan quatre anuncis diferents per a
una TV Movie: un pels homes, un per les dones, un pels nens i un pels avis; i a
hores diferents i s intentava captar audiències globals. I es pagaven al 100%
perquè fossin coherents, perquè els actors fossin tots del país i el públic els
pogués reconèixer i arribés a ser fidel al producte.

Si les TV movies es financessin al 100% sí que s haurien de fer pel target
actual. Aleshores també caldria incorporar gent a la plantilla de la cadena, per
fer TV movies. En canvi, la filosofia del conveni és ajudar per tal que la indústria
treballi i assumeixi responsabilitats empresarials. I també que la cadena li doni
un recolzament extra, apostant per un producte.

2.4.3.3 Fidelització de les TV movies

Cal invertir en la fidelització. Pel que sembla, l audiència es mou d un 10 a un
22%. Això demostra una fidelitat molt feble. L espectador que ha vist una
setmana la TV Movie, ha de tornar-hi la setmana següent. Encara que
l audiència sigui baixa, si tots els que comencen a veure la TV Movie l acaben
(o s hi afegeixen espectadors), la fidelització s apropa a l èxit. No és doncs una
qüestió del producte, sinó de la seva programació. Es tracta d un producte amb
molta discontinuïtat. Cal treballar «l enginyeria de programació», que
contemplaria aspectes com l atenció als programes que arrosseguen i la
col·locació de la publicitat, tot lligat, naturalment, amb la promoció que faci la
cadena.

A l hora de programar, la línia de la cadena ha de coincidir amb la línia de l'slot.
El programador tindrà cura de programar TV movies, però aquest interès
s haurà d adaptar a l interès general de la cadena. Ara la cadena, en haver
apostat molt per la ficció de proximitat, es troba que les TV movies estan
sotmeses a les exigències de coproducció, i això les allunya de la línia de
proximitat. Cal treballar en la solució de compromís més òptima.

2.4.3.4 Qualitat i prestigi de les TV movies

És essencial prestigiar les TV movies. Una mesura obligada fóra que hi hagués
difusió en DVD de les TV movies; una col·lecció de DVD pactada amb una
distribuïdora. Una altra mesura fóra que almenys un 5% de les TV movies
participessin en festivals i es projectessin en sales de cinema. Com a tercera
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mesura caldria promoure més l intercanvi amb cadenes properes, franceses o
alemanyes.

Hi ha productors que han intentat fer productes dignes, però n hi ha d altres que
han fet productes desastrosos. És lamentable que aquests productes hagin
estat acceptats i emesos, sovint amb nivells d inversió molt més baixos del que
declara el pressupost.

Pel que fa als guions, hi ha TV movies que han tirat endavant la segona mostra
de guió. És molt probable que un bon telefilm necessiti sis o vuit reescriptures
de guió. Això no garanteix que siguin bons, però estableix un nivell d exigència
alt.

De vegades sembla que la signatura d un contracte sigui fruit de la caritat o de
pressions. De tota manera, s ha de reconèixer que també han sortit bones TV
movies dins d aquestes de menys exigència.

El cinema argentí és un exemple de fórmula per fer pel·lícules d èxit i d una
qualitat magnífica amb pressupostos molt inferiors als que s utilitzen a
Catalunya.

2.4.3.5 Indústria de les TV movies

Parlar de TV movies continua essent parlar de cinema, i el cinema a Catalunya
ha patit una davallada de públic en els darrers anys, exceptuant algunes
coproduccions. Aquí es parla poc dels directors. En el referent alemany, on hi
ha empreses que fan seixanta TV movies l any, el que importa és el director ja
que atrau el públic.

Els telefilms permeten tenir una certa indústria. Una empresa audiovisual amb
despeses fixes només es pot mantenir amb una producció continuada de
productes. L'aposta pels telefilms ha suposat que moltes productores hagin
pogut establir-se, assumir un nivell de producció raonable, constituir un equip
fix de professionals... Si no es fessin telefilms, moltes productores haurien de
plegar.

S ha demostrat la capacitat de produir un nombre determinat de pel·lícules. Hi
havia qui deia que no hi havia més de tres equips per fer TV movies alhora.
Han repetit molt pocs tècnics, tant pel que fa als que ja es coneixien com als de
les noves fornades de les universitats, de l ESCAC, de l FP... A Catalunya hi ha
talent; hi ha tècnics i hi ha guionistes.

També s ha demostrat que la TV Movie pot viatjar. La mesura de l èxit la dóna
el fet que l slot europeu i/o català actual de TV movies supera en audiència
mitja l'slot dels EUA. Potser l èxit d audiència no és extraordinari, però es
disposa d un producte propi i hi ha un sentiment general d orgull.

A Europa es viu un moment particularment competitiu al camp de la producció
de sèries de ficció nacional enfront de la tradicional ocupació de les pantalles
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per part de la indústria nord-americana. En aquest moment Espanya ha passat
a ocupar el tercer lloc en hores de producció de ficció pròpia entre els països
europeus. Les empreses i creadors de l'audiovisual a Catalunya han jugat un
paper clau en l'envol de la indústria nacional.

Amb l'augment del temps d'antena dedicat a la ficció de cinema i sèries, els
productes nord-americans han iniciat una caiguda contínua d'audiència enfront
de la competència de productes nacionals.

D'altra banda, els espanyols opten pel gènere de ficció en relació amb els altres
gèneres televisius. Però més important encara és que, com sol ocórrer en
altres televisions europees, quan es tracta de la producció domèstica de ficció
televisiva, els resultats d'audiència són superiors a l'audiència de ficció d'origen
forà.

Una de les raons de la bona marxa de la producció de ficció televisiva a
Espanya és que les empreses de l'audiovisual ha après a adaptar-se a les
variables socials dels espectadors espanyols (la composició social de les quals
és majoritàriament de classe mitjana, amb una majoria de dones) i que en
general encerta amb fórmules, històries i personatges radicalment diferents del
que va ser la ficció fins a 1992. Al mateix temps, les empreses privades i les
fórmules industrials aplicades a la producció serial permeten pensar que ha
començat per fi l'època de la indústria de la ficció televisiva a Espanya.

L'increment en la demanda de ficció domèstica ha jugat un paper decisiu en la
creació de noves empreses, o en la readaptació de les existents a les noves
exigències del mercat. Estan en procés de consolidació noves productores
independents que importen dels sistemes televisius més agressivament
comercials una manera de producció en sèrie que es desmarca definitivament
de prèvies formes de fabricació predominantment artesanal i dóna finalment el
salt de la producció puntual, de clares arrels cinematogràfiques, i sobre
estructures narratives tancades, a la producció industrial capaç de mantenir-se
en el mercat amb una oferta continuada. La producció de ficció domèstica a
Espanya presenta les característiques d'una indústria audiovisual que es
professionalitza i es dota de recursos tècnics i humans.

Encara així, fonts professionals assenyalen una xifra de negocis de 140 milions
de dòlars (20.000 milions de pessetes) per a aquest sector. En les cadenes de
cobertura nacional, públiques i privades, predomina el model de producció
externa, que vincula a l'empresa productora i a la cadena per un contracte
d'adquisició de drets d'emissió i/o compra del programa. TVC oposa un altre
model fins a 1995, basat en la rendibilització dels recursos propis des dels seus
departaments especialitzats de ficció; des de llavors ha començat a produir les
seves sèries en les productores privades basada en acords d infraestructura
pròpia.

El món de la producció audiovisual és molt ampli. La facturació de la producció
audiovisual espanyola va superar el 2004 els 1.760 milions d'euros, la qual
cosa representa un augment del 9 per cent respecte al 2003, segons
estimacions de la Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals
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Espanyols (FAPAE). A més, en el període 1999-2003, segons l'associació, el
sector va registrar un creixement del negoci del 42 per cent.

La producció audiovisual es concentra a Madrid, Barcelona i el País Basc. Per
comunitats autònomes, Catalunya és la que més recolza la producció amb
incentius econòmics, seguida de Galícia i el País Basc.

Els productes audiovisuals espanyols han duplicat les seves vendes a l'exterior
en els últims cinc anys, fins a aconseguir els 93,5 milions el 2004, un 14,5%
més que l'any anterior. D aquestes exportacions, les de contingut
cinematogràfic, que en el 2004 han representat un 70% del total, cobren major
importància, enfront del 30% de contingut per a televisió.

Cal destacar, però, la inestabilitat de les productores independents. En efecte,
les cadenes de TV han seguit una política de foment de la producció pròpia, la
qual cosa ha conduït a una disminució de la producció aliena. No obstant això,
sí que és freqüent la contractació del contingut de productores independents en
la franja horària del prime time, on les cadenes es juguen els ingressos més
substanciosos per publicitat.

El sector es caracteritza per un nombre elevat d'empreses independents amb
poca producció a l'any (unes 140 productores que realitzen uns 250 programes
de mitja a l'any), la qual cosa planteja certa ineficiència en el sector. Les
productores independents cerquen que la reforma del sector audiovisual
inclogui mesures com la definició d'obra i productor independent (que defineixi
la seva posició en el mercat), comptar amb incentius fiscals específics per a
l'audiovisual o garantir el compliment de la legislació en matèria de suport a la
producció europea i espanyola per part dels diferents operadors (compliment
de les quotes de pantalla, així com de la inversió en producció audiovisual
establerta en el Reial Decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament que regula la inversió obligatòria per al finançament anticipat de
llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, i pel·lícules per a televisió,
europees i espanyoles).

En la relació d'activitat i contractació de les productores audiovisuals destaca
Globomedia, amb 15 programes, que ocupa la primera posició. Li segueixen
Gestmusic Endemol, amb 10, i Baleuko, amb 7 programes. Zeppelin Televisió
se situa en cinquena posició, amb 6 programes, però amb menys nombre
d'hores emeses (319 hores amb 23 minuts).

Aquestes i altres dades cal interpretar-les en el context d'una política de fusions
i pactes. El moviment més recent es refereix a la fusió de Globomedia i
Mediapro. Prèviament, s'ha produït la sortida de Globomedia del Grup Vocento,
que tenia un 24 per cent. També hi ha hagut moviments en l'altra productora
dominant, Gestmusic Endemol, després de la seva fusió amb Zeppelin. A més,
després de la seva eixida de Via Digital, Mediapark va rebre diferents ofertes
de compra, entre ella les d'Ono i Mediapro.
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Una possible via per fer front a la situació d'estancament viscuda per les
productores independents rau a aprofitar les oportunitats brindades pels nous
mitjans de producció, establint aliances, per exemple, amb operadors de
telecomunicacions. Com a exemple d'aquesta iniciativa, destaca l'acord de
col·laboració signat per Globomedia i Auna per a produir una sèrie de ficció
emesa pel servei de vídeo mòbil de l'operadora Amena (Orange), en què els
capítols s'acompanyaran de serveis interactius (votacions, sorteigs,
descàrregues de preses falses, jocs o finals alternatius).

Si prenem com a referència l'any 2004, observem que el pes de la producció
pròpia és sensiblement superior en les televisions públiques que en les
privades. Així, mentre que TVE aconsegueix el 70% de producció pròpia, la
televisió multicanal de pagament arriba fins el 87,3% de producció aliena. Les
televisions privades generalistes intenten aproximar-se a un equilibri entre
ambdues formes.

2.4.3.6 Evolució de costos i guanys de les TV movies

És cert que s està creant indústria i llocs de treball, i millorant la qualitat, però
sembla que el guany és inexistent, almenys en coproduccions no
internacionals. No deixa de ser estrany parlar de crear una indústria que no
genera beneficis. El que s intenta és que el productor es guanyi el seu benefici
industrial. Òbviament, que no s interpreti aquí que es vol guanyar el benefici
industrial, i ja està. Si parlem de les vendes, la cosa és diferent. Tothom que fa
una pel·lícula voldria vendre-la.

El sector està tenint guanys. Es pretenia lluitar contra l atomització i la feblesa
del sector i assolir la credibilitat de l audiovisual fet a Catalunya. Quatre anys
després som líders en l àmbit espanyol i internacional i estem en el camí
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d aconseguir guanys en una segona etapa, amb tot el que comporta de
dificultats i peatges que s han de pagar.

Cada cop hi ha més empreses especialitzades en fer TV movies. I en canvi, els
diners que es fan amb les TV movies no es destinen a fer pel·lícules. Es
reparteixen massa els diners, no se sap on és el benefici, no hi ha capacitat
pròpia d expressar-se, no hi ha catalanitat... Per què són les TV movies? Per
sobreviure aquests professionals, que em sembla bé diu , però insuficient.

S expressa la percepció que cada cop és més complicat coproduir amb altres
televisions autonòmiques. Tot i això, el cost de fer una TV Movie ha baixat
gràcies a la participació entre autonomies. Abans una TV Movie es feia per
800.000  i ara per 750.000 . Hi ha més experiència o, si baixen els costos, és
perquè no hi ha beneficis. Això fa alhora que es perdi qualitat i es pagui
malament. Si abans una TV Movie es feia per 800.000  i no donava diners,
ara, que s ha de fer per 650.000 , encara baixaran més les expectatives de
guany.

Quan estaven finançades en un 100%, el valor de producció era enormement
més alt, tot plegat era més homogeni, el vestuari, la fotografia... Ara s han
encarit els costos per la complexitat i, per tant, el valor de producció és més
baix. Això vol dir més dificultats per vendre, ja que es queda molt per sota de la
mitjana del valor de les produccions europees.

Si es produeix per sota dels costos de producció de les TV movies també pot
ser degut a què la qualitat de les TV movies ha baixat: la falta de coherència de
càsting, la necessitat de més temps de planificacions i de rodatge, S està
planificant en menys de cinc setmanes i rodant en tres i quatre setmanes. No
s ha rodat mai més en cinc setmanes. Han baixat els costos, no per
experiència, sinó en detriment de la qualitat.

Per intentar fer rendible el pressupost d una TV Movie, s ha hagut de donar la
clatellada als tècnics, pagant-los molt menys del que es paga en cinema. La
realitat és que si es negocien els preus que es negocien no és perquè hi hagi
més pel·lícules, sinó perquè hi ha una altra TV Movie.

Les TV movies a Europa es fan en vint-i-dos dies, no en cinc setmanes. A
França i Alemanya, els 800.000  d aquí es corresponen amb 1.100.000  o
1.200.000 , però no són pitjors. El que hauria de preocupar és que de vegades
no es veu en pantalla el cost declarat i fins i tot auditoriat per l ICIC.

És urgent fer una trobada de televisions que produeixen TV movies a través
d unes jornades de pitching perquè es puguin identificar els coproductors de
veritat, més enllà de la simple operació financera, implicats amb continguts,
liderant uns bons pitchings de TV movies a Europa, on no estan instaurats.

De les tres classes de TV movies, les ibèriques, les internacionals, i les
d identitat, s han de potenciar especialment les d identitat, amb continguts i
referents taumatúrgics propis, apostant per la qualitat.
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Cal abordar seriosament el tema de les vendes o renunciar-hi definitivament.
Amb mesures concretes, amb versions subtitulades, amb polítiques d intercanvi
de paquets, de 50 o de 100. Encara que als productors els arribin pocs diners,
la sensació d haver venut és positiva .

Cal apostar per aquelles productores que han tingut més audiència,
encarregant-los més produccions, i que pel fet de tenir coproducció a fora no
s hagi tingut en compte que no han tingut audiència. La diversificació de
productores ha fet que moltes primeres experiències hagin estat fallides.

En ser minoritaris, degut a la coproducció, el benefici aportat per les vendes de
les TV movies també serà minoritari. Potser no cal donar, doncs, tanta
importància a les vendes. El soci majoritari, que té la capacitat d oferir al
conjunt de coproductors una eina de comercialització, ja en tindrà cura de les
vendes. A la part catalana, TVC és el soci majoritari i per tant, és qui ha de
liderar el tema de les vendes. El que no té sentit és que es facin TV movies
amb el benefici industrial directament obtingut de la producció i no de la
rendibilitat de l obra.

Cal contemplar amb més atenció l escenari a escala nacional a través de
coproduccions amb televisions d abast estatal.

En una etapa nova, els productors haurien d arribar a acords amb altres fons de
finançament. L absència TVE s ha de corregir perquè s ha fet coproducció amb
A3 i T5. I tampoc hem tingut en consideració que, per exemple, Galícia té un
clúster que permet finançament addicional; en l audiovisual català, les caixes i
els fons d inversió són línies que no s han treballat. Així com cal lluitar per
l aspecte editorial, cal també tenir més llibertat creativa en l estructura
financera.

Pel que fa a formats, es manifesta la necessitat que TVC modifiqui la instrucció
sobre les minisèries. Ara com ara, el conveni no fixa la durada, tot i que sí que
disposa de la possibilitat de preveure les minisèries. Nosaltres podríem assolir
el 2 por 90 o el 2 por 100, no hi hauria cap motiu perquè el CAC no ho
modifiqués, i es modifica portant-ho al DOGC. D aquesta manera, no caldria fer
dos contractes de dues TV movies, ni passar-les seguides. A Madrid la lluita,
amb FAPAE, és que es passi a acceptar més enllà dels dos capítols de 75 min.

2.4.3.7 El risc de les TV movies

Hi ha una coincidència de 2 riscs empresarials per al productor del film:
l'empresarial en si i el risc d'execució (el que no ocorre en la producció en sèrie
d'altres béns).

Es dóna una dissociació dels 2 riscs: la cadena de TV finança la inversió i per
tant és la que assumeix el risc empresarial (es compromet en una quantitat fixa
i després potser no l'amortitzi), mentre que el risc d'execució recau sobre
l'empresa productora del film, que és l'executora.
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La compensació del risc d'execució per a la productora és el que es coneix com
a benefici industrial, consisteix a aconseguir que l'emissora pagui una quantitat
major del que li ha costat la producció delegada a la productora. La diferència
entre el cost de la producció executiva i la quantitat per la qual la compra la
cadena de TV és el benefici industrial. Així es compensa el risc de la
productora de llargmetratges.

La cadena paga quelcom, un 10 o 15%, a la signatura del contracte, i pot pagar
una miqueta més durant l'execució del TV movie, però la major part del preu ho
posa al final (50 o 60%), quan té en els seus mans el màster d'emissió. per tant
la productora està finançant en part un projecte que no serà de la seva
propietat, per això el benefici industrial, a més de compensar el risc d'execució,
amortitza aquestes quantitats de finançament afegit per la productora. Però
aquesta denominació de beneficis només és vàlida si el TV movie es realitza tot
com estava de ben previst i si la cadena no difereix els seus pagaments de
mode superlatiu.

Distinció entre pressupost bàsic i pressupost total: el bàsic és la quantitat
exacta que li costa a la productora realitzar el TV movie. Coneixedora d'açò, la
cadena assumeix que a aquest pressupost bàsic cal aplicar-li un increment
(que es correspondrà després amb el benefici industrial) i aquesta quantitat
resultant serà el pressupost total.

El pressupost bàsic inclou els recursos humans i materials, necessaris per a la
realització del TV movie, traduïts a costs monetaris. Una vegada que l'executiu
de la cadena dóna el vist-i-plau a aquest pressupost, es calcula el benefici
industrial que correspondrà a aquest TV movie, que sol oscil·lar entre el 10 i el
15% del pressupost bàsic (en sumar-ho tenim el pressupost total). Si la
planificació inicial no es compleix el benefici industrial real pot ser menor o
major que el benefici nominal.

El benefici industrial és originat per 2 factors: el risc d'execució i el finançament
propi de la productora, però hi ha un tercer factor, que són les despeses de
desenvolupament de projecte, que els assumeix la productora, no la cadena, i
no estan inclosos en el pressupost bàsic, així que el benefici industrial també
serveix per a amortitzar aquestes despeses.

A Espanya se segueix un altre sistema: la cadena ofereix una quantitat fixa
com a pressupost total per al TV movie i la productora fa els seus comptes per
a obtenir benefici industrial. Si la productora aspira a un benefici industrial amb
el tipus màxim (15%) planteja una equació per a trobar el pressupost bàsic, el
sostre pressupostari, la màxima quantitat que podem que gastar per a obtenir
un excedent del pressupost total. La diferència entre el pressupost total i el
pressupost bàsic resultant serà el benefici.

X més 15/100 X = pressupost total ofert per la cadena

Exemple: X més 15/100 X = 480.000, de la qual cosa X = 417.391
480.000 - 417-391 = benefici industrial = 62.609 



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 144

Aquest és el camí que planteja la productora independent per als TV movies de
clau en mà.

En el cas de les minisèries és tot igual, però les quantitats augmenten.

Açò es dóna a Europa. En USA no s'usa el benefici industrial analític o nominal,
hi ha un preu de mercat característic de TV movie, 1.500.000 $. El premi per a
la productora no té a veure amb un excedent del pressupost total sinó que
s'obté del sistema de la comercialització del producte, la cadena no té absoluta
propietat sobre la TV movie, té dret a 2 emissions i després la propietat passa a
la productora i té els drets de comercialització per al món sencer.

El problema dels productors independents al nostre país és precisament
aquest, que la cadena pot aconseguir una TV movie americana per 60.000 $
comprant-la directament a la productora en compte de pagar 450.000  a un
productor espanyol perquè realitzi un TV movie.

2.4.3.8 Evolució actual de les TV movies

En els Estats Units, la producció augmenta no sols per la demanda constant
dels "networks" nord-americans sinó també pel creixement espectacular del
sector privat europeu que a més disposa d'una base econòmica prou
saludable. Han aconseguit un llenguatge propi basat en un tractament intimista
dels temes, que permet exposar conflictes de repercussió social, sovint molt
localistes, des de plantejaments progressistes o conservadors però sempre
amb tendència al "consensus". Semblen haver ocupat definitivament el lloc de
la "sèrie B" amb qüestions de gran actualitat o aprofitant l'ona expansiva de les
campanyes publicitàries de les grans pel·lícules que s'estrenaven al mateix
temps; les minisèries i TVM entorn del "Titànic" en són un bon exemple.

El futur de les TVM passa també per la seva distribució multimèdia. En el cas
americà el seu trajecte comença en les cadenes generalistes o la HBO (de
pagament), segueix pel vídeo de lloguer o compra (sovint amb noves escenes
més explícites en el que es refereix al sexe i a la violència), l'estrena en les
cadenes europees de pagament i de tot el món, a les estacions locals nord-
americanes ("syndicated"), les cadenes generalistes i arribar finalment a la
multidifusió mitjançant els canals temàtics de les plataformes digitals on les
reemissions es poden prolongar al llarg dels anys.

A Europa el camí sol ser diferent, Les cadenes públiques i les de pagament
prenen part activament en el finançament de les pel·lícules per a assegurar-se
el seu estrena en televisió. No es tracta per tant de TVM en el sentit estricte del
terme sinó de pel·lícules que en principi gaudeixen d'una doble explotació
(cinema i televisió) i que són plantejades com a productes específicament
cinematogràfics. Aquests drets de "precompra" són fonamentals per a la
producció de les pel·lícules europees.

La producció de TVM europees ha anat minvant degut als seus alts costs de
producció i als insuficients nivells d'acceptació. D'altra banda, el doble format
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pel·lícula-minisèrie no va donar els resultats artístics i comercials desitjables ja
que el ritme narratiu d'ambdós formats és diferent i els directors s'han
preocupat més de la pel·lícula que del "tempo" propi de la minisèrie, que s'ha
consolidat com un tipus de format marginal o residual dirigit a audiències
suposadament menys exigents que el públic cinematogràfic. La fórmula ha
sigut pràcticament abandonada i en canvi abunden les sèries dramàtiques o
telecomèdies produïdes per a televisió que han sigut ideades i dirigides sovint
per directors cinematogràfics.

2.4.3.9 L ICIC i les TV movies

Partint d un pressupost base de 800.000 , sol haver-hi una aportació de TVC
al voltant del 25% i una de l ICIC sobre el 15%.

Aquest últim import ronda els 120.000 . Per tant, els productors assumeixen
una perspectiva de producció diferent de quan era TVC qui finançava el 100% i
els productors «fabricaven» la TV Movie.

El 2002 es van atorgar subvencions a 10 projectes; el 2003, a 14; el 2004, a 25,
i a mitjan 2005 hi ha 30 sol·licituds, i s han concedit la meitat.

Es donen tres tipologies de produccions: la primera (que a partir del 2003 no
s observa), en què una sola productora catalana assumeix la producció, amb
recursos propis, i amb la participació, òbviament, de TVC i l'ICIC; la segona és
la coproducció internacional i, la tercera, és la coproducció entre autonomies.

El model internacional se segueix en projectes de pressupost elevat, a partir
d'1,5 M  fins els 3,0 M , i la participació catalana va del 10 al 20%.

En els casos de coproduccions entre autonomies, són finançades per les
televisions autonòmiques, especialment la de València. De les 25
subvencionades el 2004, 11 han seguit aquest model, de les quals, 7 han estat
amb València, 3 amb Galícia, i 1 amb Andalusia. No obstant això, s ha de dir
que el 2003 també va haver-hi participació del País Basc.

Normativament, si aquí plantegem una normativa molt dura en qüestió de
participació de personal tècnic i artístic, o en despesa executada a Catalunya,
neguem el model de finançament del 2002. Els productors no podran crear una
xarxa de coproducció. Per tant, s han adaptat les normatives. S observa que
cada any hi ha més coproduccions internacionals. Ara el nombre de
coproduccions entre autonomies i internacionals són similars.

Pel que fa a la qualitat, des de l administració es va pensar que es podrien
llençar unes primes, un incentiu a les productores que assolissin un grau de
vendes nacional i internacional, de share, de participació en festivals, de
coproducció internacional i d atracció d inversió a Catalunya.

Per millorar la resolució de subvencions, es mantindrà un suport, dins d un nou
marc, respecte del qual TVC i els productors estan definint ara les regles. Des
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de l ICIC s han introduït unes línies, reflectides en la qüestió les primes a la
qualitat i en la promoció de TV movies més d identitat, amb un finançament
addicional.

Quan a l ICIC es reben les auditories sobre el cost es constata una diferència
entre el pressupost i el cost. L experiència acumulada fa que s utilitzin millor els
recursos. Però també és cert que és més complicat repartir entre tres o quatre
socis. Quan es va detectar que altres autonomies s apuntaven a les TV movies,
va queda clar que l ICIC ja no podria exigir el 100% de la despesa de producció
i postproducció a Catalunya, i en va alliberar un 25%.

Aquest 25% no es correspon amb el volum financer que aporten les altres
parts, per això cal que el motor de la producció es porti sempre des de
Catalunya, i amb participació majoritària.

ICIC: línies de foment audiovisual 2006

Resolució de les subvencions:
NO implica canvis en les subvencions INDICATIVES; es resoldrà la concessió
de les subvencions un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds
d acord a la valoració dels membres de la comissió assessora i la dotació
pressupostària.

CONVOCATÒRIA
DOTACIÓ
LÍNIA

SUBVENCIÓ
PER
PROJECTE CANVIS PRINCIPALS

TVMOVIES 3.250.000 170.000

Increment dotació. Subvenció Base + Primes
al talent i a la trajectòria de l empresa (es
realitza el pagament fraccionat). Requisits
mínims d accés.

Foment automàtic > Televisió > TV movies 
Dotació: 3.250.000  
2006: 1.300.000  
2007: 1.300.000  
2008: 650.000  
Subvenció màxima: 170.000  per projecte

Primes per al foment del talent creatiu, tècnic i artístic 
15.000  si el director és resident a Catalunya. 
15.000  si el guionista és resident a Catalunya 
15.000  si 60% equip artístic és resident a Catalunya. 
15.000  si 60% equip tècnic és resident a Catalunya.

Subvenció a la producció 
14 % del cost projecte 
En el cost del projecte no s hi entén inclòs el benefici industrial. 
Màxim: 90.000 
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Primes a la trajectòria de l empresa 
10.000 euros per trajectòria en festivals de TV movies anteriors. 
10.000 euros per vendes en tercers països. 
10.000 euros per audiència televisiva de TV movies anteriors.

Prorrateig 
En el cas que la dotació pressupostària no fos suficient per fer front a totes les

sol·licituds admeses, es calcularà l import global de cadascuna de les
subvencions respectant l import íntegre dels diversos trams que la componen
segons l ordre que segueix:
1.- Primes per al foment del talent creatiu, tècnic i artístic
2.- Primes a la trajectòria de l empresa
3.- Subvenció general 

En cas de romanent pressupostari, aquest es repartiria i s augmentaria la
subvenció general fins a un màxim de 110.000 euros per projecte. 

La participació mínima de la productora al projecte ha de ser del 20%. 
No poden optar a la subvenció projectes finançats en més del 75% per una

sola empresa titular de l explotació d un canal de televisió. 
El 75% de la inversió pública catalana ha de correspondre a despesa en béns

i serveis corresponents a persones físiques o jurídiques amb establiment
permanent a Catalunya. 

Es requereix nova documentació sobre: 
Historial de les TV movies realitzades (vendes, festivals i audiència) pel càlcul

de les primes a la trajectòria de les empreses. 
Cal que el projecte compti amb un contracte signat amb l empresa titular de

l explotació d un canal de televisió.

Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de
documentals, destinats a ser emesos per televisió

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a la realització
de documentals televisius, per crear productes d alta qualitat destinats als
mercats nacionals i internacionals.

Destinataris:
Empreses de producció independents que estiguin inscrites al Registre
d empreses audiovisuals de Catalunya o establertes en un estat membre de la
Unió Europea amb seu permanent a Catalunya.

Quantia:
La subvenció serà del 17% del cost total del projecte, amb un màxim de 24.000
euros. Dins del cost total del projecte no s hi entendrà inclòs el benefici
industrial de l /les empresa/es productora/es.

En cas de documentals que es realitzin en règim de coproducció amb d altres
empreses de producció independents, es distribuirà l import de l ajut entre les
empreses coproductores que optin a subvenció en funció del seu percentatge
de participació.
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En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats
pressupostàries, no sigui possible subvencionar el percentatge esmentat,
aquest es reduirà proporcionalment.

Termini màxim de presentació de sol·licituds:
27 d octubre de 2006

Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de
llargmetratges televisius de ficció, destinats a ser emesos per televisió

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a la realització de
llargmetratges televisius de ficció, per tal que es creïn productes d alta qualitat
destinats als mercats nacionals i internacionals.

Amb aquesta subvenció es vol impulsar la producció de llargmetratges
televisius que canalitzin el talent creatiu, tècnic i artístic, així com consolidar el
sector audiovisual mitjançant la participació de personal tècnic i empreses
establertes a Catalunya.

No seran objecte d aquesta convocatòria els llargmetratges televisius
d animació.

Destinataris:
Empreses de producció independents que estiguin inscrites al Registre
d'empreses audiovisuals de Catalunya o establertes en un estat membre de la
Unió Europea amb establiment permanent a Catalunya.

Quantia:
a) Subvenció per a la producció. Aquesta subvenció serà del 14% del cost total
del projecte, amb un màxim de 90.000 euros. Dins del cost total del projecte no
s hi entendrà inclòs el benefici industrial de l empresa/es productora/es.

b) Primes per al foment del talent creatiu, tècnic i artístic:
Addicionalment a la subvenció per a la producció del llargmetratge televisiu,
s atorgaran les següents primes per al foment del talent creatiu, tècnic i artístic:
1) Una subvenció de 15.000 euros, quan el/la director/a o els/les directors/es
del llargmetratge televisiu siguin residents a Catalunya. En cas de titularitat
compartida de la direcció amb un o més directors/es no residents a Catalunya,
es prorratejarà la quantia de la subvenció d acord a la participació del/ de la
director/a o dels/ de les directors/es catalans/es.
2) Una subvenció de 15.000 euros, quan el/la guionista del llargmetratge
televisiu sigui resident a Catalunya. En cas de titularitat compartida del guió
amb un o més guionistes no residents a Catalunya, es prorratejarà la quantia
de la subvenció d acord a la participació del guionista o guionistes catalans.
3) Una subvenció de 15.000 euros, en cas que el 60% del Capítol II del
pressupost, d acord al model de l ICIC, correspongui a actors/actrius residents
a Catalunya. Així mateix, hi haurà d haver una participació majoritària
d actors/actrius residents a Catalunya en cadascun dels apartats corresponents
a personatges protagonistes, principals i secundaris.
4) Una subvenció de 15.000 euros, en cas que almenys el 60% del Capítol III
del pressupost, d acord al model de l ICIC, correspongui a personal resident a
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Catalunya, sense tenir en compte el/la director/a i el/la guionista. Així mateix,
almenys dos dels següents membres de l equip hauran de ser residents a
Catalunya: el/la director/a de fotografia, el/la director/a artístic/a, el/la cap de so
en rodatge i el/la muntador/a en cap.

c) Primes a la trajectòria de l empresa:
Addicionalment a la subvenció per a la producció del llargmetratge televisiu i a
les primes per al foment del talent creatiu, tècnic i artístic, s atorgaran les
següents primes a la trajectòria de l empresa:
1) Una subvenció de 10.000 euros, en cas que el conjunt dels llargmetratges
televisius produïts per l empresa en els dos últims anys hagin estat seleccionats
en tres o més festivals o premis de cinema i televisió, nacionals i internacionals,
de reconegut prestigi.
2) Una subvenció de 10.000 euros, en cas que dues o més empreses titulars
de l'explotació de canals de televisió d altres països hagin adquirit algun dels
llargmetratges televisius produïts per l empresa en els dos últims anys.
3) Una subvenció de 10.000 euros, en cas que la primera difusió en obert a tot
el territori de Catalunya de l últim llargmetratge televisiu produït per l empresa,
hagi obtingut una quota d audiència superior en un punt a la quota d audiència
mitja de la franja horària corresponent de la cadena, durant els tres mesos
anteriors a la data d emissió.

En qualsevol cas, la subvenció atorgable en virtut de la present Resolució no
podrà ser superior a 170.000 euros.

Per a llargmetratges realitzats en règim de coproducció, es distribuiran els ajuts
entre les empreses coproductores que optin a subvenció en funció del seu
percentatge de participació.

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats
pressupostàries, no sigui possible subvencionar les quanties esmentades,
aquestes es reduiran proporcionalment segons l ordre de prelació següent:
1. Subvenció per a la producció
2. Primes a la trajectòria de l empresa
3. Primes al foment del talent creatiu, tècnic i artístic

En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats
pressupostàries, es produís un romanent en la dotació pressupostària prevista
per a aquesta convocatòria, s augmentaria proporcionalment la subvenció a la
producció fins a un màxim de 110.000 euros per projecte.

Les subvencions que es concedeixen d acord amb aquestes bases no són
compatibles amb altres ajuts de l ICIC destinats a produccions
cinematogràfiques que s explotin comercialment en sales d exhibició.

Termini màxim de presentació de sol·licituds:
15 d octubre de 2006

Benefici industrial 
Línies de foment automàtic a la producció televisiva
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El Benefici Industrial NO suposa un cost per l empresa i per tant no és un
concepte subvencionable. 

SÍ formen part del cost de la producció 
La remuneració del productor executiu 
Despeses generals 
Despeses fixes de l empresa directament imputables a l activitat 
De forma indicativa a l hora de realitzar l auditoria es prendrà com a model el

model, l Ordre de 22 de juliol de 2003 (BOE, 07/08/2003) i la Resolució de 5
d abril de 1999 (BOE 28/04/1999). 

Es demana que el B.I. es presenti desglossat en el pressupost, separat de la
resta de partides.
Dins del cost total del projecte no s hi entendrà inclòs el benefici industrial de la

productora

Procediment ICIC-ICF:

Descompte a l ICF de fins a 80.000  

1er.- Sol·licitud de subvenció ICIC i préstec a l ICF 
2on.- L ICF sol·licita a l ICIC un informe d elegibilitat i viabilitat tècnica. 
3er.- L ICIC revisa l expedient i si compleix l establert a les bases de la

convocatòria, emet informe favorable a l ICF. 
4rt.- Formalització de la cessió de crèdit : l ICIC facilita un model de cessió de

crèdit que l interessat ha d omplir correctament. 4 parts: 
Interessat 
ICF 
Assessoria Jurídica ICIC 
Òrgan econòmico-financer ICIC

Modificació resolució abaratiment cost despeses financeres

El DOGC del 28 de juny de 2006 publica la Resolució per la qual es modifiquen
les bases que regeixen les subvencions per abaratir el cost de les despeses
financeres derivades de l'obtenció d'avals i préstecs en les condicions
establertes mitjançant conveni entre l'Institut Català de les Indústries Culturals i
determinades entitats financeres. Les bases modificades figuren a la Resolució
CLT/118/2006, de 18 de gener.

A banda del requisit del moment en què ha d haver estat obtingut el préstec o
l aval (ara s estén a la totalitat dels exercicis 2005 i 2006 ), la modificació es
concentra en la quantia de les subvencions.

 Les despeses financeres subvencionables són les següents:

a) Per l'obtenció d'un aval: se subvenciona el cost de la comissió d'obertura.

b) Per l'obtenció d'un préstec a llarg termini: se subvenciona el cost de la
comissió d'obertura i la quantia corresponent al diferencial percentual (1,30%)
sobre l'euribor del tipus d'interès, durant dos anys en el cas de préstecs a tres
anys, durant tres anys en el cas de préstecs a cinc anys i durant cinc anys en el
cas de préstecs a set anys.
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c) Per l'obtenció d'un préstec a curt termini o de tresoreria: se subvenciona el
cost de la comissió d'obertura, així com la quantia corresponent al diferencial
percentual (1,15%) sobre l'euribor del tipus d'interès. 

En el cas dels avals, per calcular l'import de la subvenció, únicament es tindrà
en compte el cost de la comissió d'obertura i el fet que aquest, acumulat amb
d'altres ajuts de mínims de qualsevol Administració pública atorgats en els
últims tres anys, no superi els 100.000 euros.

En el cas dels préstecs, per calcular l'import de la subvenció, que acumulada
amb d'altres ajuts de mínims de qualsevol Administració pública atorgats en els
últims tres anys no pot superar els 100.000 euros, es té en compte l'import de
les despeses financeres que l'empresa sol·licitant ha d'abonar a l'entitat
financera durant tot el període de vigència. En tot cas, l'import de la subvenció
queda limitat a les despeses financeres abonades o que s'han d'abonar a partir
l'any 2006, i no se subvenciona el cost de la comissió d'obertura de préstecs
obtinguts durant el 2005.

Si, un cop atorgada la subvenció, el préstec fos cancel·lat anticipadament o
amortitzat parcialment pel l'empresa beneficiària, es modificarà la quantia de la
subvenció concedida per adaptar-la al nou import resultant de les despeses
financeres

2.4.3.10 Televisió de Catalunya (TVC) i les TV movies

TVC fa una valoració molt positiva del canvi de model a partir de l any 2002. El
conveni, actualment, permet que cadascun dels actors jugui el seu paper:
administració, televisió, i productores. Ara TVC fa unes aportacions fixes del
20% a les TV movies, però pot augmentar fins el 49% del pressupost, sempre
que això suposi tancar el projecte.

En la proposta que les associacions han portat a TVC pel nou conveni, s intenta
flexibilitzar el model actual fent que la inversió de TVC tingui un topall màxim
del 49% en la majoria dels projectes; i es deixa lliure disposició per aquells
projectes de caràcter identitari, o d altres naturaleses puntuals, que podrien
rebassar aquest 49%. Amb un 49% i una aportació de l'ICIC es pot liderar un
projecte.

Dins de les coordenades que es demana que marqui la cadena, s inclouria la
de determinar l audiència a la qual van dirigides les TV movies. Una cadena
que està pagant el 45% o més de la producció també ha de determinar un
criteri clar pel que fa a les TV movies. Es planteja, per part dels productors, la
proposta que TVC sigui financerament majoritària i que lideri cada projecte
concret.

TVC comenta que són molt pocs els projectes rebutjats. Cada mes tracten dels
projectes que arriben, dels que estan en tràmit, i també del que no han
prosperat, ja sigui perquè les productores han renunciat o perquè no han trobat
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finançament. La cadena dóna dotze mesos perquè les productores busquin el
finançament a fora.

Amb el conveni actual s aporta objectivitat, transparència i coneixement de les
regles del joc. TVC és una de les cadenes del mercat que més ràpidament
respon.

TVC creu que és interessant i necessari que les productores busquin
coproductors. Però, no tot gira al voltant de la borsa financera, que té els seus
límits; cal també valorar que s han generat i millorat capacitats en els equips
tècnics i professionals i que la qualitat de les produccions ha augmentat. Cal
treballar en la fixació de criteris en diferents àmbits:
- Criteris de prioritat editorial (continguts).
- Criteris de prioritat comercial (públic objectiu i clients potencials).
- Criteris d intervenció adequats per a cada cas (grau de flexibilitat en relació
als recursos aportats).

Queda com a assignatura pendent posar aquestes produccions en el mercat.
Ara ja hi ha un nombre significatiu de produccions que poden viatjar pel món. A
més dels documentals, la cadena ja ajuda a que circulin les TV movies pels
festivals, amb resultats de vegades bastant significatius.

Pel que fa a la comercialització, l aposta en dinàmiques de vendes és recent.
Ja fa tres edicions del MIP TV de Cannes que hi ha presència pròpia als
mercats. En aquests moments, via TV3, hi ha 130 lots per visionar en mans de
diferents televisions del món. S espera la resposta, però es continuen buscant
fórmules comercials per arribar als mercats. S ha proposat una xarxa de
comercialització i vendes de les TV movies, però fins ara les propostes no han
prosperat, ni amb Sogecable ni amb TVE.

TV3 s ha pres molt seriosament la producció de TV movies i ha fet un treball
capdavanter, però el seu nivell d exigència no és el mateix que el d altres
televisions. Televisió de Catalunya és molt coneguda pels seus documentals i
sèries, també internacionalment, i pot ser-ho també per una línia de TV movies.

La introducció d un sistema d organització diferent de continguts, que provocarà
la TDT i el VOD, fa que ara estiguem en un moment de transició, però un cop
passat, des de la cadena es pot lluitar en aquest nou marc de l ample de
banda, ja que el nombre de continguts es multiplicarà.

D altra banda, el Consorci Catalan Films &TV és un magnífic instrument per a
la comercialització.

Proposta de conveni 2006-2009 amb TVC

TV movies (5 5 M ):

-  Inversió mínima: 25% del pressupost fins a 225.000 euros.
-  Inversió màxima: 49% del pressupost fins a 600.000 euros.
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TV movies emeses a TV3 (2003-2005), produïdes o coproduïdes per TVC:

PRODUCTORA Títol AUDIÈNCIA QUOTA MILERS
Alea TV 1 Sara 6,40           17,70   391        
Bausan Films 1 Delta 7,10           18,50   448        
Bausan Films 2 Sincopat 5,60           14,00   346        
Castelao Productions 1 Cala reial 6,30           19,60   386        
Castelao Productions 2 Cota roja 4,90           12,70   312        
Castelao Productions 3 Projecte Cassandra 4,90           10,50   318        
Centre Promotor de la Imatge 1 Caps rapats 2,10           7,70     135        
Diagonal TV 1 Iris TV 6,90           19,00   422        
Diagonal TV 2 Mar roig 5,70           13,30   417        
Factotum Barcelona 1 La memòria i el perdó(II) 6,70           21,50   409        
Factotum Barcelona 2 La memòria i el perdó(I) 6,20           18,70   383        
Fair Play Produccions 1 Nines russes 7,40           17,60   447        
Fausto Producciones 1 Jugar a matar 5,00           15,00   309        
Fausto Producciones 2 Camps de maduixes 5,50           12,70   359        
Fausto Producciones 3 Síndrome laboral 4,20           10,30   270        
In Vitro Films 1 La Mari (I) 12,60         31,50   771        
In Vitro Films 2 La Mari (II) 13,00         31,10   798        
In Vitro Films 3 Les filles de Mohamed 8,80           22,60   560        
In Vitro Films 4 Viure sense por 6,40           15,10   417        
Institut del Cinema Català 1 No t enamoris a la cuina (I) 6,30           22,50   402        
Institut del Cinema Català 2 No t enamoris a la cuina (II) 6,30           22,50   402        
Institut del Cinema Català 3 Invisibles 6,00           14,80   381        
Institut del Cinema Català 4 Cita mortal a l Up & Down 4,50           14,30   276        
Institut del Cinema Català 5 El premi 5,10           13,40   333        
Institut del Cinema Català 6 El millor negoci del món 3,30           10,80   210        
Institut del Cinema Català 7 Perfecta pell 3,80           8,90     243        
La Productora Vídeo Comunicació 1 La dona de gel 6,20           14,00   382        
Massa d Or Produccions 1 Germanes de sang 7,40           19,00   451        
Milana Bonita 1 L escala de diamants 4,30           13,10   261        
Oberon Cinematogràfica 1 Joc de mentides 6,70           20,90   412        
Octubre Produccions 1Més enllà de les estrelles 4,80           12,10   297        
Ovideo TV 1 El secret de la Belle de Mai 4,30           18,20   266        
Ovideo TV 2 Fragments 4,00           16,50   244        
Ovideo TV 3 Els pares terribles 4,00           10,20   256        
Paco Poch- Mallerich Films 1 Tempus fugit 6,10           15,50   372        
Prodigius Audiovisual 1 Mònica 8,70           22,60   533        
Prodigius Audiovisual 2 La vida aquí 8,30           21,50   511        
Prodigius Audiovisual 3 El 10 a l esquena 6,10           16,30   386        
Prodigius Audiovisual 4 Carta mortal 4,40           14,30   279        
Prodigius Audiovisual 5 Falsa culpable 5,40           12,30   349        
Prodigius Audiovisual 6 El trànsfuga 3,30           10,00   209        
Steinweg Emotion Pictures 1 Quito 4,60           10,10   300        
Zeppelins Integrals Produccions 1 Estocolm 2,40          

 

8,50    

 

151       

 



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 154

2.4.4 Els documentals

Segons un estudi elaborat per HANSEN, G., JACOBSEN, U., al 1995, es
desprenia que aproximadament el 70% del temps total d emissió de
documentals i programes divulgatius corresponia a les TV públiques. Per la
seva banda, les cadenes privades generalistes (cable i satèl·lit) programaven
un 11% i les cadenes privades especialitzades un 19% del total d hores
emeses de documentals i programes de divulgació. En l actualitat, les cadenes
privades especialitzades s han anat equiparant, amb un increment absolut molt
significatiu del nombre d hores d emissió, no així les generalistes.

Tot i aquesta millora de la presència del documental a les cadenes de televisió
europees, no podem passar per alt el fet que els preus de compra del producte
acabat han disminuït considerablement.

Preu adquisició i cost de producció d un documental de 50 minuts (1995)19

Preu adquisició i cost de producció d un documental de 50 minuts (2005)20

Considerant el mercat de televisió de manera global, s observen grans cadenes
de televisió, que ostenten una clara posició de lideratge en el procés de
producció i difusió de documentals. A Europa destaquen les cadenes de
televisió públiques com Channel 4, ARTE, France 2, ZDF, no només per la
seva activitat de difusió, sinó també de producció. ARTE destaca per les seves
aportacions financeres en projectes documentals de dimensió internacional
d alta qualitat.

Les grans àrees geogràfiques del mercat del documental son actualment els
Estats Units, el Regne Unit, França i Alemanya; i estan encapçalades,
principalment, per empreses líders en el sector documental com BBC,
                                           
19 Font: Observatori Europeu de l Audiovisual, 1999. Hansen, G, Jacobsen, U, 1995 (les dades
originals son en US$ i s ha efectuat el canvi en Euros a data de 3 octubre de 2005)
20 Font: Real Screen, 2005 (mitjana de terrestre, cable, satèl·lit i digital). Les dades originals son
en US$ i s ha efectuat el canvi en Euros a data de 3 octubre de 2005.
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Discovery, Canal + o Channel 4, amb sèries ( superproduccions )que poden
costar fins a 500.000 de mitjana per capítol. Les àrees Estats Units/Canadà i
sobretot Europa controlen el 57% de la producció i representen un 75% del
valor del mercat21.

Els majors compradors de documentals són canals temàtics i canals culturals
públics i compren a uns preus molt baixos. Una hora de documental es pot
comprar per 400 a qualsevol país d Amèrica Llatina, Àsia, o Europa de l est.
Per la seva banda, un canal temàtic europeu pagarà entre 1.200 i 3.000 .

També es poden optar a premis de diferents concursos internacionals de
documentals, però no estan gaire millor pagats i, a més, suposen en la majoria
dels casos la cessió de drets a una televisió o a una empresa distribuïdora. Per
exemple, els primers premis de DOCÚPOLIS 2006 són els següents:
* PREMI DOCÚPOLIS - Millor Documental. Dotació: 6.000 euros
El premi Docúpolis al millor documental és un reconeixement a l obra
documental i d autor. La temàtica és lliure i poden optar al premi des
d estudiants fins a professionals. L eficàcia i el rigor documentalista són
aspectes essencials d aquest premi, però també ho són l experimentació i el
tractament.
* PREMI GRAN ANGULAR de TVE Catalunya - Millor Curt Documental.
Dotació: 3.000 euros
Els treballs presentats al premi Gran Angular TVE Catalunya seran peces no
emeses anteriorment a Catalunya, amb una durada d'entre 21 i 25 minuts i
lliures de drets. TVE Catalunya pagarà directament al documental guanyador
3.000 euros. Els autors premiats cediran els drets d'antena a TVE Catalunya
per tres emissions. El programa Gran Angular de TVE Catalunya és un
programa de documentals i reportatges de temàtica social que s'emet  els
dimecres a les 23:30 a La 2. El programa pretén ser  una plataforma per a la
difusió dels treballs dels nous realitzadors.
* PREMI OPERA PRIMA  Llargmetratge. Dotació: Distribució del documental
per part d'Ermedia.

Aquest premi s atorga com un recolzament als nous realitzadors i les seves
primeres obres. D aquesta manera es vol contribuir al desenvolupament del
documental i a les noves generacions amb l estímul de la seva distribució. El
premio Opera Prima es lliura gràcies a la col·laboració de l'empresa Ermedia,
especialitzada en la distribució internacional de documentals.

Segons l informe Panorama Audiovisual 2004 publicat per Egeda, les
televisions a Espanya d àmbit estatal aporten el 22,5% del conjunt de
documentals emesos. D aquestes, són les televisions autonòmiques les que
assumeixen el veritable impuls del gènere documental, en especial els seus
segons canals com Canal 33, ETB2 o Canal 2 Andalucía. Els programes de
producció pròpia, les coproduccions i els projectes comissionats suposen més
d un 60% del total de les seves emissions. Els productors financen els seus
projectes majoritàriament a partir de la multidifusió televisiva, donat que la
recaptació en sales o en vídeo és molt reduïda. Així, la TV és, sens dubte, el
motor de la indústria.

                                           
21 RAI TRADE Comission, Real Screen (abril 2001).
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Tret del conveni de coproducció amb ARTE, la majoria dels documentals que
s emeten per La 2, provenen d adquisicions. Els preus de compra d aquests
productes, oscil·la entre els 1.200 i els 2.000 . Per l adquisició del drets d un
"gran documental" la cadena paga entre 12.000 i 18.000 , encara que en els
últims temps s ha estat reduint aquesta quantitat, segons la experiència dels
propis productors. El preu d adquisició mig de Documentos TV és de 7.000 .

L acord que manté TVC amb les productores catalanes per a la coproducció de
documentals, estableix que TVC assumeix un 33% del pressupost, el que es
tradueix en una aportació de 36.000 /hora. És possible que l aportació de TVC
pugui augmentar fins a un màxim del 75%, en el cas que siguin documentals
d especial interès per a Catalunya, i que la productora aporti l altre 25% restant.
Els costos mitjos de producció d aquests documentals oscil·len entre els
120.000-140.000 . Excepcionalment, es coprodueixen. També tenen un cert
èxit d audiència les anomenades docusèries , amb títols com Bellvitge hospital,
Veterinaris, Caçadors de bolets o Mares, que no deixen de tenir un cert aire de
reality.

ETB2 és, després del C33 (Televisió de Catalunya), la segona cadena amb
més percentatge d emissió de documentals, amb un 10% del total nacional.
ETB produeix documentals relacionats amb la cultura i la història; així mateix,
compra i coprodueix documentals sobre aventura, actualitat i esdeveniments
especials.

Les emissions de documentals de CANAL + provenen de països anglosaxons.
Destaca però, l emissió de llargmetratges documentals espanyols, estrenats en
sales de cinema.

Documanía és un canal temàtic privat que emet les 24 hores per cable i satèl·lit
des de 1993. En els darrers anys, s ha consolidat com el canal temàtic
espanyol de documentals. El 100% son adquisicions de producte acabat. Cal
tenir present però, que el preu d adquisició per hora de producte acabat oscil·la
entre els 1.000 i els 2.000 . Dins de la seva programació destaca la presència
d una franja destinada exclusivament a les produccions espanyoles de
documental.

Multicanal produeix dos canals documentals per cable i satèl·lit a Espanya i
Portugal, que emeten 24 hores al dia. Odisea destaca per ser un dels canals
temàtics que més producció espanyola emet dins de la seva programació des
de 1996.

Antena 3 i Telecinco quasi no programen documentals en termes relatius
(0,4%), però sí en termes absoluts (uns 60 cadascuna), de curta durada, tot i
que ho van fer de manera dispersa.

Malgrat que les xifres d audiències de televisió, que no passen d un 9%, i que la
recaptació al cinema no són massa favorables per al gènere documental (en
comparació amb la ficció), en els darrers anys s ha detectat un major interès del
públic cap a aquest producte. Els gèneres més demandats són:
- Llocs i personatges exòtics
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- Temes d interès social i humà

Les fonts de finançament públic per a l audiovisual i el cinema han crescut de
forma significativa a Europa en els anys recents. L evolució més gran ha estat
en el creixement dels ajuts de les comunitats autònomes o regions a tot
Europa, que representa el 12%. L Observatori Europeu de l Audiovisual indica
que la indústria audiovisual, particularment la producció, encara es troba en
una situació fràgil financerament parlant. Els ajuts en desenvolupament i en la
producció l any 2001 representen aproximadament un 4,8% dels ingressos
ordinaris dels productors. La xifra per productores de cinema és molt més alta
(9,2%) i per les productores de televisió és molt més baixa (2,7%). Han crescut
els ajuts en esquemes d incentius fiscals: s han establerts nous esquemes de
suports automàtics en alguns països, mentre que els esquemes ja existents a
d altres han estat reformats.

De 31 països dels quals L Observatori Europeu de l Audiovisual disposa
d informació, els fons públics han augmentat en la següent proporció:
- L any 1998: 963m
- L any 2002: 1.271m
D aquests 1.271m , un 8,7% es destina a Eurimages, el Programa MEDIA Plus
(des de 1996), el Nordic Council, l Agència Intergovernamental de la
Francofonia i Ibermedia.

L any 1996 també es va posar en marxa la Directiva Europea de TV sense
fronteres, que pretenia garantir i regular la producció autòctona, i l European
Documentary Network, com un lloc de trobada per a professionals. Juntament
amb MEDIA, han estat motors per cohesionar el mercat, profundament
atomitzat, estimulant la creació de xarxes per a la coproducció i distribució de
documentals, a més de la promoció de trobades de professionals i recolzar la
participació de documentals en els principals festivals de cinema, de manera
directa o a través d activitats paral·leles.

En països com Espanya, Anglaterra o Alemanya, els ajuts nacionals es
dediquen principalment als llargmetratges per a sales. En aquests mateixos
països, els documentals per a televisió obtenen els ajuts públics a partir dels
fons de les regions (comunitats autònomes, Länders, etc.).

També es pot optar a ajuts supranacionals. Eurimages incentiva la coproducció
de llargmetratges cinematogràfics. El percentatge dels ajuts destinat per al
documental acostuma a ser inferior al 4%, ja que es presenten pocs projectes
d aquestes característiques; la major part de l ajut es destina a la ficció. El
programa Media Plus té diferents modalitats d ajuts específics per al
documental de creació: desenvolupament individual, per a grup de projectes i
per a difusió. Espanya també es beneficia de l ajut supranacional Ibermedia; a
partir de l any 2006 existirà una dotació específica per al gènere documental. A
Catalunya el documental rep suport per part de l ICIC amb una línia de
subvenció exclusivament dedicada als documentals destinats a ser emesos per
televisió (dotació de 330.000 ); a aquesta cal afegir-hi els ajuts generals a la
indústria cinematogràfica (preparació de projectes cinematogràfics, Producció
Nous realitzadors i obres de decidit contingut artístic i cultural, Subvenció a
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l explotació, Distribució i Exhibició per estrena en català i festivals), als quals
també pot optar el documental.

En la majoria dels casos, les empreses que es dediquen exclusivament a la
distribució o a les vendes internacionals, no ho fan només del gènere
documental ja que el documental es ven a un preu molt inferior a la ficció o
l animació i, a més, importen  més que exporten A nivell català, trobem Slot,
Motion Pictures, Ermedia o Art Mood. A nivell internacional, Transglobe i New
Atlantis.

Majoritàriament, doncs, els distribuïdors independents s encarreguen de la
venda del producte una vegada aquest ha estat produït. La forma habitual de la
majoria de distribuïdores d aconseguir un producte acabat és arribant a acords
de distribució a canvi d una comissió, que pot anar del 20% al 30%, deduïts les
despeses (impressió de flyer, repicat, i enviament de vhs i màsters, etc). Com a
conseqüència dels baixos preus d adquisició del producte acabat, es tracta d un
sector de l activitat que, en el seu conjunt, encara concentra una reduïda part
dels recursos del mercat.

Les grans distribuïdores de documentals arriben a acords anuals, o output
deals amb els principals compradors (televisions en obert, canals temàtics,
etc) a través d acords anuals de compra d hores d emissió. Els baixos preus
pagats per les televisions fan que només els agents de venda amb un volum
important d hores, puguin mantenir-se en aquest negoci, i en gran mesura, les
que sobreviuen són aquelles que provenen de mercats on hi ha un gran volum
de producció de documentals.

Les vendes internacionals podrien ser una finestra d explotació més per al
documental, però pocs aconsegueixen vendes una vegada el producte  està
acabat. Ens trobem en un cercle viciós on la majoria de documentals que no
compten amb un finançament internacional en la preproducció, comptaran amb
poques vendes un cop acabat el documental.

Un dels gèneres que ha donat més bons fruits en els darrers anys a Espanya i
Catalunya, han estat els llargmetratges documentals de creació, reconeguts
nacional i internacionalment amb premis destacats de Festivals i Premis de
categoria A. Tot i així, no s ha traduït en un major nombre de vendes
internacionals. A l hora de vendre aquests llargmetratges documentals a
l exterior, topen amb la negativa dels distribuïdors cinematogràfics del país que
prefereixen projectar documentals autòctons. Així mateix, les vendes a les
televisions són difícils, ja que els slots no són de més de 50 minuts. En la
majoria de casos, aquests documentals s emeten en espais dedicat als
llargmetratges de ficció. Només trobaríem espais a cadenes de televisió
especialitzades, com ARTE, YLE, etc. A Espanya s han estrenat 111
llargmetratges documentals entre 2002 i 2005, 24 d ells catalans i 14
coproduccions. La seva temàtica ha estat sociopolítica i/o denúncia, històrica
(biografies)i fenòmens televisius. Són tres les distribuïdores que sobresurten
amb absoluta notorietat en la distribució de documentals a Espanya: Alta Films,
Sherlock Films i Wanda Films.
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Tot i parlar-se del boom del documental a Espanya, de què parlem quan
parlem de documentals? De productes amb molta audiència com OT la
pel·lícula o Bowling for Columbine (quasi 500.000 espectadors i 800.000 a
Fahrenheit 9/11 ) o de productes minoritaris però amb unes crítiques

excel·lents com El sol del membrillo ? O productes interessants des d un punt
de vista didàctic però que inviten al badall? Qui coneix els principals
documentalistes internacionals com Honigmann o Kossakovsky? Poquíssima
gent i quasi no se n estrena res. La major part dels documentals que s estrenen
entren dins del gènere de minoritaris o experimentals . Aquesta particularitat
poques vegades queda reflectida a les subvencions. A més, moltes vegades
els autors usen en to pejoratiu el concepte de documental televisiu quan les
audiències mostren que solen ser vistos en TV per moltíssima més gent que al
cinema. D altra banda, no es valora la importància de la promoció del
documental cinematogràfic, considerant-se un sobrecost. Tampoc no hi ha
seccions específiques en revistes cinematogràfiques ni s editen gaires llibres ni
es cobreixen els esdeveniments internacionals. L únic que justifica, doncs, el
concepte de boom és que hi havia una major precarietat abans de la dècada
dels 90, dècada que va iniciar-se amb el documental Innisfree produït per en
Paco Poch. D altra banda, ja hi ha algunes sessions de pitching, han aparegut
festivals de cinema dedicats a aquest gènere i rep l atenció d algunes facultats
espanyoles22. També s han produït algunes sèries amb un pressupost elevat
per a TV (p. ex. Historia de España ) i s han obtingut nominacions i premis a
festivals importants (p. ex. Balseros ). Fins i tot, n hi ha hagut algun com En
construcción , que han obtingut tant el reconeixement de la crítica, premis en
diversos festivals i recaptacions rècord (150.000 espectadors). El que sí es
constata és un increment progressiu de la producció de documentals en format
cinema del 2000 al 2004, passant a representar del 6% al 21%, però només en
termes absoluts (que malauradament després no es correspon amb la
recaptació)23 i de ser el quart al segon gènere del cinema espanyol, després del
drama. Tanmateix, aquest increment dels documentals al cinema no pot obviar
que deu més a la pluralització i diversificació de canals i plataformes televisives
que al cinema, a pesar d iniciatives europees com El documental del mes
(Cinema Net Europe).

Quant a les emissions de documentals en TV, durant 2004 van representar un
6,5% de les hores emeses en la programació conjunta de les 17 TV

                                           
22 

Daniel Jarco. El boom del documental en España. Panorama audiovisual. EGEDA, 2005.
23 

Academia, Revista del Cine Español, Informes dels anys 2000 a 2004.
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espanyoles. Mentre que moltes cadenes ja tenen uns slots específics i
n emeten moltes hores (Canal 33, La 2, ETB1 i TVAC en concentren 2/3 parts),
algunes altres s hi resisteixen (Antena 3 i Telecinco). En el període 2002-2004,
els documentals espanyols han representat un 63% del nombre total i un 51%
de les hores emeses, amb una mitjana de 23,5 minuts els espanyols i 29,1
minuts en general. Per gèneres, els més emesos han estat de Natura (27-
31%), Geografia (28-31%), Sociologia (16-18%) i Història (7-8%).

La venda de documentals en vídeo o DVD continua creixent en termes
absoluts, tot i l increment de venda de DVD pirates al carrer o de descàrregues
per Internet. El canal de venda preferit són els grans magatzems i les botigues
especialitzades en productes culturals i de lleure, tot i que actualment la forma
més rentable de distribuir un documental en DVD és a través de la premsa,
amb el perill de desvalorar-los (a vegades es regalen). Els documentals que
més es venen són, per ordre, els d actualitat, de ciència/natura, històrics,
estacionals (fitness...) i col·leccions. Quan el documental es troba ja produït i
s ha emès per televisió, poques vegades trobarà vies de distribució en DVD.
Poques son les distribuïdores que paguen un mínim garantit pel documental
televisiu, que no acostuma a trobar distribuïdor en DVD. Principals
distribuïdores: Suevia Films, Manga Films, Cameo Media, Divisa, DeAPlaneta,
Llamentol, Producciones JRB, Filmax, RSR Multimedia, Vella Visión i Sherlock
Films.

Cada cop són més els documentals cinematogràfics que aconsegueixen
completar un ampli recorregut per les diferents finestres d amortització:
festivals, estrenes de cinema, distribució en DVD (lloguer i venda), pay per
view, canals de pagament i emissió televisiva en obert. En són exemples
Nómadas del viento (2002) o Ser y tener (2003), amb 3 milions

d espectadors.

Es calcula que hi ha entre 100 i 200 productores espanyoles de documentals,
en molts casos associades (bàsicament a la FAPAE, que agrupa associacions
com l ADE que és específica de documentalistes-, APIC o PAC) per negociar
amb institucions públiques i televisions. Solen fer coproduccions amb una
vocació més de proximitat. Malgrat que la majoria d aquestes productores són
molt petites, també n hi ha d intermitges com New Atlantis, Transglobe Films,
Media Pro 3.14, Sagrera TV i Paral·lel 40.

Madrid i sobretot Catalunya són els grans motors de la indústria documental a
Espanya, seguits d aquelles comunitats autònomes on les cadenes
autonòmiques han potenciat aquest gènere (País Basc, Andalusia i Galícia).

És difícil determinar la quantitat de diners que s inverteixen en producció pròpia
o delegada de documentals. La rendibilitat és clau i no només en termes
econòmics, sinó també culturals. Encara que costi menys comprar productes
forans, les institucions públiques han d invertir per comptar amb productes
propis.

La planificació i els costos d un documental depenen de:

 

Tipus de format (pel·lícula documental, sèrie documental, factual
documentary...)
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Durada

 
Model de producció (associada, delegada, coproducció...)

 
Sistemes de difusió final

Segons un estudi de l ICAA, el cost aproximat de cada documental espanyol
subvencionat per aquest organisme ronda els 420.000 euros. Las sèries de TV
tenen un cost que supera els 60.000 euros. Tanmateix, hi ha produccions de
baix cost per 6.000 euros.

Festivals: internacionals (IDFA - International Documentary Festival
Amsterdam, i Cinéma du Réel) o nacionals (Docúpolis a Barcelona, Documenta
a Madrid, o Zinebi de Bilbao). Mercats: MipDoc (Cannes), Sunny Side of the
Doc (Marsella), Docs For Sale (Amsterdam), Medimed (Sitges) i Mercadoc
(Málaga). És fonamental la creació d unes bones xarxes de circulació dels
documentals per donar-los l impuls definitiu, més fins i tot que les subvencions
o ajuts a la producció.

2.4.5 Productores catalanes de productes per a TV

Per ordre d importància, les principals productores catalanes són les següents:
Ovídeo TV, Castelao Productions, A BS Productions-Barcelona, Fausto
Producciones, In Vitro Films, Zeppelins Integrals Produccions,
Mediaproducción, P.C. del Mediterráneo, Factotum Barcelona, Oberon
Cinematográfica, Prodigius Audiovisual i Iris Star.

Productores de TV movies i sèries de ficció a Catalunya:
Alea TV - Aurea Entertainment - Bausan Films - Benecé Produccions -
Castelao Productions - Diagonal Televisió - Drimtim Entertainment - Factotum
Barcelona - Fair Play Produccions - Fausto Producciones - Icària Produccions -
In Vitro Films - Just Films - La Productora Vídeo Comunicació - Liberty - Massa
d Or Produccions - Media Films - Milana Bonita - Morlanda Produccions -
Oberon Cinematográfica - Octubre Produccions - Ovídeo TV - Paco Poch,
Mallerich Films - P.C. del Mediterráneo - Producciones Doble Banda - Prodigius
Audiovisual - Sagrera TV - Steinweg Emotion Pictures - Zeppelins Integrals
Produccions.

Productores de ficció a Catalunya:
A BS Productions-Barcelona - A Contraluz Films ( Films a Contrallum ) -
Acteon, SCCL - Aktino Films - Arriska Films - Bausan Films - Benecé
Produccions - Canónigo Films - Castelao Productions - Costa Brava Films -
Cuarteto Producciones - DeA Planeta - Diafragma Produccions - Dídac Films -
Discóbolo Films - Drimtim Entertainment - Eddie Saeta - Eleven Dreams - Els
Films de la Rambla - Escándalo Films - Fair Play - Fausto Producciones - Fènix
P.C. - Fermí Marimon - Films de l'Orient - Gazpacho Films - In Vitro Films -
Infinity Films - Iris Star - Jet Films - La Productora Vídeo Comunicació - Life &
Pictures - Luna Films - Mallerich Films, Paco Poch - Media Films -
Mediaproducción - Messidor Films - Oberon Cinematográfica - Ovídeo TV -
P.C. del Mediterráneo - Pastora Delgado - Polar Star Films - Producciones
Kaplan - Public Special Events - Quimelca - Rodar y Rodar - Rodríguez
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Hachimaru - Steinweg Emotion Pictures - Talaiot Cinema - Tusitala PC - Vip TV
- Zeppelins Integrals Produccions.

Productores de documentals a Catalunya:
A BS Productions-Barcelona - Alea TV - Àrea de Televisió - Bausan Films -
Benecé Produccions - Creación Multimedia - Diafragma Produccions - Dídac
Films - Els Films de la Rambla - Els 4 Gats Audiovisuals - Factotum Barcelona -
Fresdeval Films - Guerrilla Films - Ibits - Ikiru Films - Imposible Films - La
Productora Vídeo Comunicació - Leyenda Films - Massa d'Or Produccions -
Morlanda Produccions - Orbita Max - Ovídeo TV - Paco Poch, Mallerich Films -
Pilar Montoliu PC - Producciones Doble Banda - Produccions Kilimanjaro -
Quimelca - Utopía Global - Zeppelins Integrals Produccions.

Productores d animació a Catalunya:
Acció - Castelao Productions  Cromosoma  Neptuno Films.

2.4.6 Les polítiques públiques de televisió locals a Espanya en el context
de la digitalització

L àmbit local ha estat relativament prioritzat i la TVL haurà de ser la primera a
digitalitzar-se (es parlava de 2008, però últimament del 2010, esgotant el límit
que permet la llei). El trànsit a la TDT no sembla dissenyat com una migració
de la TVL analògica actual cap a la tecnologia digital: s introdueix un nou
concepte local i el municipi deixa de ser la unitat bàsica de TVL. Els criteris
explicitats en establir demarcacions (capital de província i, de fet, nombre
d habitants) tradueixen un canvi des d una aproximació municipal (en termes
de territori i de comunitat) a una aproximació local (en termes de nombre
d habitants i densitat de població). En la mateixa línia, els diversos ajuntaments
d una demarcació hauran de gestionar conjuntament el programa públic.

2.4.7 Tendències de futur de la televisió: escenari 2007-201224

En els propers anys, l'oferta audiovisual inclourà els diferents sistemes de
televisió: analògic, per cable, satèl·lit, ones terrestres i la incipient televisió
sobre ADSL i via mòbil. Aquesta circumstància suposarà un increment
significatiu sobre la quantitat de continguts accessibles actualment per a l'usuari
dels serveis de televisió. La creació d'un quart canal analògic, la difusió en
obert de la concessió de Sogecable, la liberalització de la televisió per cable,
l'assignació dels canals de televisió digital terrestre i les ofertes vinculades a
nous mitjans evidencien el pròxim creixement de l'oferta televisiva.

                                           
24 Conclusions de l estudi Delphi publicat a Medios de Comunicación. Tendencias 06 , al
capítol Análisis prospectivo acerca del futuro de la reforma audiovisual. Amplio  consenso
sobre la transición digital. .
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L'aparició dels nous canals televisius es realitzarà gradualment. El Pla Tècnic
de la Televisió Digital Terrestre estableix un calendari per a la implantació del
nou estàndard, a què hauríem d'afegir les dates en què presumiblement
apareixeran les ofertes televisives que utilitzen altres mitjans de difusió.

En aquest sentit, un aspecte destacable és el pronòstic sobre l'avanç de la
disposició i ús d'un múltiplex per a cada un dels actuals concessionaris
analògics i el segon múltiplex de cobertura estatal per a RTVE. Si bé la data
estimada de l'apagada analògica se situa l'any 2010, la disponibilitat dels
canals de televisió digital terrestre tindria lloc en una data prèvia. La probabilitat
que esdevingui el 2009, que es dedueix de l'opinió grupal dels experts
consultats, significa una transició més ràpida cap a la televisió digital terrestre
que la planificada pel Pla d'Impuls de la TDT.

La televisió digital terrestre iniciarà la seva activitat en un context de
competència amb altres sistemes de difusió dels serveis de televisió. En els



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 164

pròxims anys, és presumible que la quota de mercat de cada una de les
alternatives es vegi modificada.

La televisió de pagament finalitzarà el 2008 amb un nivell de penetració
quelcom superior al 30 per cents de les llars. A partir d'aqueixa xifra, l'increment
de la televisió de pagament es deurà al creixement dels nous mitjans de suport
de la televisió, com les connexions ADSL i la tecnologia mòbil. La televisió
digital terrestre, encara que experimenta una ràpida implantació, acusarà una
situació de partida que es representa amb un índex de penetració de l 1% de
les llars el 2004 i la necessitat adaptació dels equips de les llars.

No obstant, les estimacions formulades depenen d'un conjunt de variables molt
divers. La configuració de l'escenari digital previsible per a l'any 2010 dependrà
de la importància que tinguin una sèrie de característiques que diferencien els
diferents sistemes de difusió.

A judici del grup d'experts consultat, hi ha tres factors que seran crítics per a
explicar la quota de mercat que aconseguiran els diferents sistemes de difusió:
els continguts oferts, la possibilitat de combinar el servei de televisió amb el
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servei de telefonia i accés a Internet i el preu de l'oferta comercial. En sentit
invers, s'estima de menor importància la cartera de clients que pogués tenir
alguna plataforma degut a la volatilitat de l'abonat i la seva escassa fidelitat als
serveis de televisió contractat.

La possibilitat de comercialitzar la triple oferta de serveis de telecomunicacions
és un dels aspectes que expliquen la capacitat competitiva dels operadors de
cable i aquells que se sumin a la iniciativa Imagenio de Telefónica
comercialitzant serveis de televisió sobre ADSL.

La denominada paquetització o empaquetatge de serveis és una de les
alternatives més creïbles per a superar el sostre de la televisió de pagament a
Espanya, la principal barrera del qual és la percepció entre la població que no
aporta un valor afegit suficient sobre la televisió en obert. De la mateixa
manera, és una via factible d'utilitzar per part dels operadors de
telecomunicacions per a evitar competir al terreny de les telecomunicacions de
veu i dades amb un producte que tingui les característiques d'una commodity,
difícil de diferenciar en el mercat. Així, es dedueix la necessitat la televisió
digital per satèl·lit o per ones terrestres i dels operadors de telecomunicacions
de participar d'acords que permeten comercialitzar paquets de serveis que
signifiquen una mica més que televisió.

La televisió digital per satèl·lit gaudeix d'un posicionament que s'explica per la
seva aparició primerenca. Aquesta situació actual de predomini li confereix una
imatge comercial reconeguda en el mercat, una cartera de clients consolidada i
uns drets adquirits sobre els principals continguts.

No obstant, la quota de mercat que mantingui en el futur pròxim dependrà de la
seva capacitat per a mantenir una situació privilegiada quant als continguts
contractats.

Per la seva banda, la televisió digital terrestre es comercialitzarà en obert, per
la qual cosa la seva capacitat d'accedir a continguts atractius suposarà un dels
factors que en major grau expliquen la seva presència en el mercat audiovisual.
El desenvolupament de la TDT estarà també condicionat per un conjunt de
factors específics que podem classificar segons estiguin relacionats amb la
renovació dels equips a les llars, el posicionament dels operadors digitals de
televisió de pagament i el rol assumit per la televisió pública en l'impuls
d'aquest sistema de televisió.

La valoració que realitzen els experts consultats respecte al pes que tindran
cada una de la variables que hem considerat en l'evolució de la televisió digital
terrestre permet concloure que el factor que condicionarà en major grau el
nivell de desenvolupament del mig seran les condicions d'accés als nous
equips que han d'adquirir les llars per a poder rebre el senyal digital.
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D'aquesta manera, tant la importància de la inversió a realitzar per les llars com
els incentius econòmics que es dissenyin per a facilitar la compra dels
receptors es consideren molt importants per a la ràpida implantació de la nova
televisió. Per tant, el preu dels equips necessaris per a la recepció del senyal
serà un variable significatiu en el ritme d'implantació de la televisió digital
terrestre. Igualment, les característiques dels equips comercialitzats
condicionaran les possibilitats de la televisió digital terrestre per a
comercialitzar serveis interactius. La inexistència d'un parc de televisors
preparats per a rebre el senyal ha suposat una limitació al desenvolupament
dels plans de negoci dels operadors Net TV i Veo TV.

D'altra banda, la capacitat dels operadors per a conformar una oferta atractiva
de continguts és el segon factor  considerat més important. Tal millora de
l'oferta ha de considerar igualment un increment de la qualitat i la diversitat dels
continguts i la comercialització d'aquests de manera conjunta amb altres
serveis com a telefonia i Internet, i fórmules d'accés a la televisió com el vídeo
baix demanda.

La televisió pública té assignat un rol de lideratge en el desenvolupament de la
televisió digital terrestre. El repartiment de l'espai radioelèctric i l'assignació de
canals atorguen a RTVE la possibilitat d'explotar vuit canals de cobertura
estatal, i a les comunitats autònomes un múltiplex de cobertura limitada al seu
territori. Aquesta presència en el mapa de la TDT explica el paper crític que
se'ls suposa els agents públics en el període que resta fins a l'apagada
analògica.

Els plans de negoci que dissenyen els operadors analògics explicaran
l'evolució del calendari de la implantació de la televisió digital terrestre. Durant
els primers anys, els models de negoci de la televisió digital terrestre estaran
definits en funció de la capacitat del sector per a obtenir ingressos publicitaris.
Per tant, la dimensió del mercat publicitari serà clau en els primers anys. El
fracàs de Quiero TV es tradueix en un fracàs del model de televisió digital
terrestre de pagament. A Anglaterra, país que va ser pioner junt amb el nostre
en la regulació de la modalitat televisiva, l'operador Freeview ha aconseguit un
resultat positiu amb el recurs a un model de televisió en obert.
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La importància de la suficiència del mercat publicitari també assenyala la
rellevància que tindrà la limitació que s imposi a la televisió pública en el recurs
a la via publicitària com a font de finançament. A més, el repartiment dels
canals de TDT que encara queden per assignar implicarà un major o menor
nivell de  fragmentació dels ingressos publicitaris.

No obstant això, en el llarg termini, l'èxit de la televisió digital terrestre dependrà
de la seva capacitat futura per a generar ingressos procedents de la venda de
drets sobre continguts, el recurs a fórmules d'accés a continguts de pagament i
el desenvolupament de serveis interactius. Segons estimen els experts
consultats, els ingressos no publicitaris adoptaran una importància semblant als
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ingressos publicitari l'any 2010. En l'actualitat, i fins i tot fent ús del senyal
analògic, els ingressos que perceben els operadors pels missatges SMS rebuts
suposen una font complementària de finançament. Precisament, aquest nivell
d'interactivitat indica les tendències que existeixen en la forma d'ús i consum de
la televisió.

2.4.8 Televisió Interactiva

La televisió interactiva no és un suport específic ni una tecnologia aïllada. És un
paquet de continguts dissenyats preveient diverses oportunitats d acció per part
del receptor, que pot córrer sobre diferents plataformes i reclamar o no la
interactivitat tecnològica, que implica l existència d una via de retorn, però que
sempre ha de possibilitar la interactivitat situacional, que es caracteritza per
l existència d una acció mútua i pot existir tant si hi ha via de retorn com si no
n hi ha.

La televisió interactiva en l actualitat utilitza totes les grans plataformes
tecnològiques disponibles per a la difusió televisiva: el cable de televisió, el
satèl·lit de distribució directa i la televisió digital terrestre. Aquestes són les tres
grans plataformes televisives de referència, però a hores d ara ja s han de
considerar altres opcions com la plataforma d ADSL suportada a la xarxa
telefònica o els sistemes de cable sense fils. Cal afegir en l horitzó l UMTS, que
tot just comença el seu desplegament.

Cal distingir onze tipus d aplicacions que podem trobar als serveis interactius
autònoms (SIA) i/o als serveis interactius associats a programes (SIAP): 

Serveis d informació. Es tracta d un conjunt d aplicacions que ofereixen
informació diversa a la persona usuària. Dintre d aquesta categoria
diferenciarem quatre grups d aplicacions en funció de la naturalesa de la
informació: serveis informatius, informació especialitzada, informació de servei,
i informació de complement al programa. A la categoria de serveis informatius
incloem les aplicacions que tenen com a substància la informació d actualitat. A
la d informació especialitzada incloem aplicacions que aporten continguts en
profunditat i més desenvolupats sobre una temàtica informativa concreta. A la
categoria d informació de servei incloem les aplicacions que pertanyen al que
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sovint es denomina informació d utilitat o informació d interès i que presten un
servei d orientació als ciutadans. I a la categoria d informació de complement al
programa incloem les aplicacions desenvolupades per oferir informació
complementària a la d onada pels programes o sobre el programa mateix. 

Participació televisiva. En aquesta categoria s inclouen les aplicacions que
permeten a l usuari o usuària del servei participar en els programes de televisió
de flux amb missatges, xats relacionats amb el contingut dels programes, votar
o formular preguntes. 

Guies electròniques de programes. Són aplicacions que informen sobre la
programació disponible a la televisió. Poden ser restringides sobre l oferta
d una plataforma o universals. A part de la informació estricta sobre les graelles
de cada canal, poden oferir informació detallada sobre les diferents emissions, i
crítica de programes. Recordem que aquesta aplicació es refereix als
continguts i que s articula amb software d EPG que regulen les autoritats de
telecomunicacions, les quals no intervenen sobre els seus continguts. 

Administració electrònica. Són aplicacions que permeten a la ciutadania
realitzar tràmits amb els diferents serveis públics de qualsevol administració.
Hem de recalcar que en aquesta categoria no es pot enquadrar qualsevol
servei ofert per l Administració a través de la plataforma de televisió, sinó
només aquells que permeten la realització d algun tràmit oficial. 

Educació. Aquesta categoria inclou tant les aplicacions destinades a
l educació reglada a distància com les aplicacions de vocació formativa general.
La televisió té una llarga tradició de programació educativa i ara disposa de
noves possibilitats amb aquests serveis interactius, que també s estan
desenvolupant a Internet. 

Comerç electrònic. Són aplicacions amb finalitat transaccional, que permeten
la materialització efectiva de la compra a distància. Altres denominacions
habituals per referir-se a aquest tipus de serveis són t-commerce o comerç en
línia. Poden presentar-se en diferents configuracions com la telebotiga,
associació amb la publicitat interactiva o associació amb programes. 

Telebanca. Es tracta d una categoria que recull les aplicacions dels bancs que
ofereixen serveis als seus clients i que sovint porten adherides funcions de
comunicació corporativa. 

Jocs. Inclou les aplicacions de jocs interactius quebeuen de la tradició dels
videojocs, dels jocs de taula tradicionals o dels formats adaptats de concursos
de televisió. Són una de les aplicacions més populars i el seu grau de rotació
és elevat. 

Apostes. En aquesta categoria s inclouen totes les aplicacions relacionades
amb el joc que impliquen moviment de diners. Aquesta categoria recull el joc de
competició, el resultat del qual és guanyar o perdre la quantitat que sigui en
funció de l habilitat, l atzar o totes dues coses, el que en denominació
anglosaxona s anomena gambling. Inclou també les apostes pròpiament dites i
que en anglès anomenen betting.
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Publicitat interactiva. Incloem en aquesta categoria totes les manifestacions
publicitàries que tenen en compte la interactivitat en el seu disseny o modalitat
de connexió i és transversal a totes les categories de serveis i programes que li
serveixen de suport. 

Diversos. Aquesta és una categoria que juga la funció de calaix de sastre.
Adscrivim aquí aplicacions com les d horòscop, esoterisme, cites, etc.

La tipologia dels programes audiovisuals interactius (PAI) és la tercera gran
categoria dels continguts de la televisió interactiva, i inclou tots els programes
que permeten algun nivell d'interacció per part dels usuaris, amb la particularitat
que aquesta interacció ha de tenir conseqüències en el desenvolupament del
programa.

- Vídeo per encàrrec
El primer estadi dels PAI correspondria al VOD (video on demand), que és un
exemple de PAIF en el primer nivell d'interactivitat. Accedim a un repertori de
programes disponibles, seleccionem el que volem i el visionem. Podem parar,
anar endavant i endarrere o alentir la imatge com ho faríem amb un vídeo. No
estan previstes altres interaccions que permetin alterar el contingut ni cooperar
narrativament. Aquest servei forma part de l'oferta de la majoria de
cableoperadors amb la planta actualitzada a digital i també s'està oferint en
algunes plataformes de satèl·lit digital. Evidentment, forma part dels serveis
sobre ADSL que dóna Imagenio.

- Interacció implicativa
Hi ha tota una gamma de PAI que permeten la interacció del la persona
teleespectadora de forma superficial però subjectivament molt implicativa. Seria
el cas del concurs de la BBC Test the Nation. L'aplicació interactiva permet la
competició en temps real i contra la resta d'usuaris i usuàries del sistema i els i
les concursants de plató. Se sobreimpressionen les preguntes i les opcions de
resposta múltiple alhora que es formulen en el programa i la resposta ha de ser
en el temps límit que tenen els concursants de plató. Els resultats es poden
presentar per cada secció del joc; el resultat final es calcula i es mostra dins del
temps d'emissió, i s'estableix així el rànquing. Aquesta aplicació és una plantilla
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que pot ser utilitzada en altres concursos i opcionalment permet la inclusió d'un
stream de vídeo addicional. El següent estadi el representen les emissions que
permeten la interacció sobre el contingut audiovisual. De les opcions que pren
un usuari se'n desprèn una narrativa que és diferent de la que prenen altres
usuaris i les seves opcions no condicionen les de la resta d'usuaris i usuàries
que interactuen alhora amb el mateix programa.

- Selecció d'angles de càmera
És una de les opcions més practicades en l'actualitat. Es correspon al tercer
nivell d'interactivitat que hem anomenat de selecció. L'usuari té a la seva
disposició el flux del programa amb l'escriptura preferent del realitzador i la pot
combinar amb altres imatges del mateix esdeveniment, tot exercint de
realitzador de la seva pròpia retransmissió. Es tracta d'una modalitat que ja va
ser abastament utilitzada en la TVi del sistema Videoway els anys noranta.
Amb l'arribada de les plataformes digitals per satèl·lit, l'actualització digital de
les plantes de cable i la TDT, aquesta modalitat pren embranzida. S'ha aplicat
majoritàriament en els PAIF, per a les retransmissions en directe de partits de
futbol, bàsquet, Fórmula 1, beisbol o hoquei sobre gel, però també per a la
retransmissió de concerts. En aquest cas l'exemple de Canal Satélite Digital
implementat sobre la Fórmula 1 permet seguir la retransmissió del Campionat
del Món i seleccionar diverses opcions disposades en canals diferents.

- Multistream
L'usuari té accés a un nombre variable de fluxos de vídeo, segons l'aplicació i
la capacitat de la plataforma, que poden ser complementaris o alternatius.
Aquesta opció es presenta sota diferents modalitats:
* Commutació binària
L'usuari o usuària té accés a dos fluxos de vídeo que pot combinar en pantalla
amb la tècnica de picture in picture. La BBC ho aplica a algunes
retransmissions esportives. Els usuaris poden seguir dos partits de tennis o de
futbol alhora en una pantalla. Un dels fluxos apareix en una pantalla preferent i
l'altre en una de dimensions més reduïdes, però l'usuari pot invertir-les o
passar-ne una a pantalla sencera per després tornar a totes dues.
* Focus
Com en l'anterior, l'usuari té accés a un stream de vídeo alternatiu, però en
aquest cas per accedir als titulars sobre l'esdeveniment, que li permet focalitzar
l'atenció sobre els aspectes més rellevants. En el cas de la BBC sobre els
partits de futbol, quan es prem la tecla verda s'accedeix al stream alternatiu,
que passa a ocupar el lloc principal i la retransmissió en directe queda en
posició subordinada. Després es pot utilitzar la tecla de selecció per
intercanviar les dues imatges.

- Menú
La persona usuària pot obrir un petit menú sobreposat sobre la imatge a la
cantonada superior dreta de la pantalla i amb les tecles de pujar i baixar i la de
seleccionar pot moure's entre els diferents stream disponibles, habitualment
quatre. Seria l'exemple de la BBC per a la Copa del Món de Futbol o per al
torneig de tennis de Wimbledon. En el cas que les dues cadenes retransmetin
encontres d'un esdeveniment, dos dels stream poden ser les emissions lineals
de BBC One i BBC Two. Opcionalment es pot accedir a informació textual que
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apareix en primer terme preservant un quart de la pantalla per a la imatge
videogràfica.

- Mosaic
L'usuari o usuària té accés a un mosaic de tres stream de vídeo i en la pantalla
es presenta la imatge en moviment corresponent a cada un d'ells, en una
primera versió l'accés es feia a imatges fixes. Un dels fluxos es correspon amb
el programa lineal i els altres dos són alternatius. El mosaic mostra els tres
vídeos en curs i l'usuari o usuària, mitjançant el menú, pot seleccionar quin vol
veure abans d'efectuar la selecció del que passarà a ocupar la pantalla
completa. Opcionalment es pot passar la imatge a un quart de la pantalla i
obtenir informació textual complementària i pel canal de retorn enviar missatges
i llegir els que han enviat altres usuaris; també pot votar si s'escau. Aquesta
aplicació la trobem, per exemple, al Saturday Night Show o a The
Commonwealth Games de la BBC.

- Videowall
L'usuari té accés a un repertori de vídeos, disposats en una pantalla d'accés
que remet a un videowall, que fa les funcions d'interfície visual i selecciona les
peces que més li interessen, i determina tant el volum d'informació que vol com
l'ordre en què vol fer el visionat. En el cas de la BBC el videowall presenta sis
pantalles, que donen accés a un repertori de temes d'actualitat.

- Sinèrgia
La persona usuària té accés a quatre stream de vídeo que es poden relacionar
sinèrgicament entre ells mitjançant les eines de selecció i amb altres opcions
d'informació textual complementària i de votació. Seria el cas de l'aplicació
dissenyada per a Fame Academy de la BBC. La selecció entre els quatre
stream de vídeo disponibles es fa amb les tecles de pujar i baixar i amb la de
selecció. Quan se selecciona un dels stream es pot visualitzar amb la tècnica
de picture in picture. Es presenta una escena de dues imatges, una de principal
i una altra de subordinada, i amb les tecles de pujar i baixar es pot optar entre
sentir el so d'un dels vídeos o de l'altre. La posició principal i subordinada pot
ser invertida segons el criteri de cadascú i anar a pantalla completa quan es
vulgui. Finalment, es pot accedir a informació textual o procedir a la votació i en
aquest cas es faria servir la via de retorn.

- Competència
L'usuari gaudirà d'un dels dos stream disponibles, no per la seva acció de
selecció sinó per la seva competència. Es juga un concurs de vídeo, format per
dos stream, un representa que és el correcte i l'altre és l'erroni. En moments
clau el o la concursant rep una pregunta i ha d'optar per una de les respostes
múltiples que se li ofereixen. Si encerta el vídeo continua i, si no, canvia al
segon, sense que l'usuari o usuària en sigui conscient. Seria el cas dels
programes de
la BBC Mammals, Human Senses o Roma. Hi ha una opció complementària
que dóna una altra funció de pista. Si s'encerta la resposta apareix una pista en
forma de número. Al final, s'ha d'intentar col·locar contrarellotge els números
que ha col·leccionat per formar la combinació que li dóna accés a un vídeo
ocult, inaccessible per als que fallen. Aquesta aplicació es va veure al
programa Pyramide, també de la BBC.
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- Hipervincles
És un estadi d'interactivitat televisiva més complex. S'articula amb una
arquitectura de seqüències o unitats que operen com a pre-sentits i que
s'agregaran per decisió del teleespectador. Amb les seves opcions de
navegació configura una escriptura que el converteix en responsable de la
narrativa resultant i en coautor de l'obra. Les diferents seqüències o segments
són accessibles mitjançant una lògica predeterminada que garanteix que
l'agregació no sigui calidoscòpica sinó capaç de generar sentit. Cada
teleespectador farà el seu recorregut i finalitzarà la seva obra sense
condicionar les que facin els seus veïns. En aquest grup hi ha poca producció,
donada la seva complexitat i cost, però diversos tipus de programes difosos o
prototipus experimentals ens serveixen per exemplificar aquesta categoria.

- Telenotícies interactiu Hypnosis
En aquest informatiu hi ha un dipòsit de segments, que són diferents notícies,
petits reportatges i entrevistes, que permeten, d'una banda, tenir l'experiència
de consum habitual i, de l'altra, seleccionar l'aprofundiment dels temes de més
interès o especialitzar el contingut. Aquest era el cas de l'informatiu diari de la
TVi de Videoway de Canadà, que permetia seguir el noticiari de flux de la
cadena TVA o combinar- lo amb una arquitectura hipervinculada amb altres
informacions, de temàtiques diferents o aprofundir en un tema del dia de caire
local, o accedir a una altra informació textual. És també el cas del telenotícies
interactiu produït dintre d'un programa de recerca experimental dut a terme a la
UAB pel GRISS, les principals conclusions del qual recollirem més endavant.
Es produeix un prototipus de telenotícies interactiu en què l'usuari o usuària
podia configurar el seu noticiari a mida, amb quatre possibilitats temàtiques:
la d'informació general, la sociocul tural, l'econòmica i l'esportiva. Les diferents
combinatòries possibles permeten que cada subjecte pugui personalitzar la
seva edició i aprofundir en determinats aspectes del repertori de l'actualitat
segons les seves preferències. La interfície de navegació es presenta en forma
de menú.

- Retransmissió esportiva hipervinculada
Aquest prototipus fou desenvolupat dintre del mateix programa de recerca de la
UAB per aplicar-lo a les competicions esportives pluridisciplinars en què es
duen a terme proves simultàniament i que tenen una cobertura escassa a la
televisió lineal. El producte volia anar més enllà de la selecció d'angles de
càmera i també de multistream. L'aplicació integra en una arquitectura
complexa diferents fluxos hipervinculats. El flux televisiu de cobertura de les
competicions es combina de forma que es pugui accedir en directe al màxim
d'especialitats. Les que coincideixen es redifonen per permetre satisfer els que
tenen interès per més d'una competició. També se subministren entrevistes
amb atletes, historial dels guanyadors, rècords. etc. L'arquitectura
d'hipervincles de vídeo s'estableix en funció de la programació de la competició
i dels temps morts en el desenvolupament de les proves. L'usuari o usuària pot
fer-se la retransmissió a la mida dels seus interessos, seguir en profunditat la
disciplina de la qual és més aficionat o tenir una visió global dels campionats,
posant l'accent en un aspecte o altre. La interfície de navegació s'implementa
mitjançant sobreimpressions textuals o finestres de vídeo. Aquest prototip es va
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aplicar a la retransmissió del Campionat del Món d'Atletisme, però és aplicable
a qualsevol manifestació esportiva complexa.

- Ficció interactiva
Es tracta d'una arquitectura que conté diverses seqüències hipervinculades que
s'agreguen per decisió de l'espectador o espectadora a partir d'un protocol
d'enllaços que permet prendre diferents opcions, en funció de les quals es
produeix un desenvolupament argumental o un altre. Com en tots els casos de
la categoria d'hipervincles, les opcions d'un subjecte no condicionen les que
pren el veí. L'arquitectura d'hipervincles pot ser més o menys complexa, en
funció del disseny, les necessitats de la trama i la capacitat de la plataforma. La
interfície de navegació es presenta en forma de preguntes o pistes.
L'espectador opta per una de les possibilitats que se li ofereixen i l'argument
segueix evolucionant de forma coherent amb les seves opcions i de manera
diferent que si es prenguessin altres opcions. Tanmateix, la història conclou de
forma diferent. Seria el cas de En tan pocos segundos, una ficció de televisió
interactiva dissenyada i produïda pel GRISS com a prototip experimental
adaptat al sistema Videoway, o d'Hypnosis, produïda per My-Interactive TV.
Totes dues són accessibles a la xarxa.

2.4.9 Televisió Digital Terrestre (TDT)

La Televisió Digital és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza
la tecnologia digital per a la transmissió de la imatge, el so i serveis interactius
o d'accés a la societat de la informació. Aquesta transmissió es pot efectuar per
cable, per satèl lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s'utilitzen els
mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la televisió terrestre
convencional. És el que anomenem Televisió Digital Terrestre (TDT).

La TDT es transmet per radiofreqüència, de forma similar a la televisió
analògica amb la diferència que en la transmissió digital s utilitzen transmissors
multiplexes que permeten la transmissió de múltiples canals en un mateix rang
de freqüències (com un canal UHF o VHF).

La quantitat de dades que es poden transmetre, i per tant, el número de canals,
depèn directament del mètode de modulació del canal. Les dades es
comprimeixen normalment en format MPEG-2.

La TDT es rep mitjançant un descodificador (integrat o no al televisor) que
descodifica el senyal rebut. Tanmateix, i degut a les interferències produïdes
per la transmissió per radiofreqüència, es pot necessitar una actualització a
l antena de TV.

El nou Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, aprovat el 29 de juliol
del 2005, estableix importants mesures per impulsar la implantació de la TDT a
nivell estatal i autonòmic, alhora que defineix un escenari de transició de la
tecnologia analògica a la digital i un escenari d'emissions digitals després de
l'apagada analògica.
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En els propers anys, la Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà a la televisió
analògica convencional que tots coneixem. La data d'apagada analògica està
fixada a nivell estatal el 3 d'abril del 2010. A Catalunya, aquest procés tindrà
lloc de manera gradual entre el 2007 i finals del 2009.

Actualment, ja ens podem adaptar a aquesta nova tecnologia, que ens aportarà
grans avantatges, com una oferta més àmplia de canals gratuïts, l'accés a nous
serveis i experiències interactives i una millor qualitat d'imatge i so.

La introducció de la Televisió Digital Terrestre comporta un conjunt
d'avantatges que ha propiciat la decisió, a tota Europa, que aquest sigui el mitjà
de difusió que ha de substituir a la televisió analògica convencional. La TDT
s'emet sota un estàndard únic europeu, el DVB-T. En països com el Regne
Unit, França, Itàlia o Alemanya, aquest sistema de difusió digital ha començat a
introduir-se àmpliament i una gran part de la població ha fet ja el canvi al
sistema digital.

Les emissions digitals a l'estat espanyol varen començar l'abril del 2002 per
part de totes les cadenes estatals actuals: TVE, Antena 3, Tele 5 i Sogecable.
Aquestes emetien els mateixos continguts en analògic i digital. El juny del 2002,
es van afegir dues cadenes més amb continguts únicament en digital: Veo TV i
Net TV. A nivell nacional, Televisió de Catalunya emet regularment en digital
totes les seves emissions, a més d'aplicacions interactives, des del maig del
2002.

Durant l'any 2000 entra en funcionament la primera plataforma comercial de
TDT a Espanya, Quiero TV, que a causa de diversos problemes no
aconsegueix assolir la rendibilitat econòmica esperada pels seus inversors, i
que definitivament cessa les seves emissions el 30 de juny de 2002.

El panorama de la TDT a Espanya a començaments de l'any 2006 inclou les
emissions en simulcast (emissió simultània de la mateixa programació que el
canal analògic) de totes les cadenes d'àmbit estatal (La Primera, La 2, Antena
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3, Telecinco, Cuatro) i laSexta, si bé amb els avantatges en qualitat inherents a
la tecnologia digital. També hi ha emissions de cadenes autonòmiques de
televisió en les comunitats on l'operador públic així ho ha decidit, també amb
continguts simulcast. Al finals de 2006 el 4,0% de l audiència accedeix als
canals digitals d àmbit nacional (20), els autonòmics i alguns locals.

A més existeixen dues emissores purament digitals d'àmbit nacional, després
de les concessions atorgades pel Govern després de concurs públic l'any 2002,
Net TV i Veo TV, que a causa de l'escassa cobertura del senyal i, sobretot, a
l'ínfim parc instal lat de receptors compatibles DVB-T, no emeten continguts
propis per resultar econòmicament inviable davant d'una audiència potencial de
l'ordre de desenes de milers d'espectadors. En certes comunitats autònomes
l'operador públic emet, a més del canal autonòmic analògic en simulcast, una o
més emissores únicament digitals, encara que de continguts molt limitats pels
motius econòmics exposats.

Addicionalment, cada operador analògic disposa de dos canals extra, tret de
TVE, que en te 3. Aquests canals son Clan TVE/50 años, Canal 24 horas,
Teledeporte, Antena.neox, Antena.nova, CNN+, 40 Latino, Telecinco Estrellas,
Telecinco Sports. Net TV i Veo TV també tenen un canal digital extra (SET a
Veo i Fly Music).

Gairebé tots els canals disposen de guia de programació electrònica (EPG).
Alguns, a més tenen serveis interactius MHP. Cap canal ha emès encara en
format 16:9.

A Catalunya, a finals de novembre del 2005 es van iniciar les emissions dels
nous canals de Televisió Digital Terrestre (TDT). Actualment es poden rebre 18
canals digitals d'àmbit estatal i 5 canals d'àmbit català. En un futur proper, la
oferta digital s'ampliarà fins assolir 20 canals estatals, 12 canals nacionals i
entre 4 i 8 canals locals.

D'àmbit estatal emeten els següents canals:

 

Canal múltiple RGN (TVE1, La 2, Antena 3, Tele 5, Cuatro)  Xarxa de
Freqüència Múltiple (MFN) d àmbit estatal amb desconnexions
provincials.

 

Canal 66: A tot l'estat el canal múltiple amb la programació de Veo
Televisión i Net TV  Xarxa de Freqüència Única (SFN) d àmbit estatal
sense desconnexions.

D'àmbit nacional emeten els següents canals:

 

Canal múltiple de la CCRTV (TV3, K3 / Canal 300, 3/24, Canal 33 
Xarxa de Freqüència Única (SFN) d'àmbit nacional. Actualment, s'estan
utilitzant diversos canals en diferents centres emissors per a poder oferir
desconnexions territorials.

 

Canal múltiple atorgat a Emissions Digitals de Catalunya (Td8, Vida,
Parc i Flaix TV)  Xarxa de Freqüència Múltiple (MFN) d'àmbit nacional
amb desconnexions territorials
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Actualment, la TDT té una cobertura de més del 80% de la població a nivell
estatal.

El cessament de les emissions en analògic tindrà lloc sempre i quan es
compleixin les següents condicions:

 
Que la cobertura de les emissions amb tecnologia digital hagi igualat
com a mínim la cobertura actual analògica

 
Que s'hagi efectuat campanyes de divulgació específiques tant a la
població com als col lectius professionals implicats

 

Que hi hagi hagut un període mínim d'adaptació per part dels ciutadans

 

Que es comprovi que un percentatge alt de població, com a mínim un
95%, està adaptada a la TDT, és a dir, hagi adaptat les seves
instal lacions de recepció i hagi adquirit un receptor.

D'acord amb el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, les fases de
cobertura a assolir per part dels radiodifusors estatals són les següents:

 

85% de la població abans del 31 de juliol del 2007

 

88% de la població abans del 31 de juliol del 2008

 

90% de la població abans del 31 de desembre del 2008

 

93% de la població abans del 31 de juliol del 2009

 

98% de la població abans del 3 d'abril del 2010, en el cas de l'ens públic
RTVE

 

95% de la població abans del 3 d'abril del 2010, en el cas de les
societats concessionàries privades.

Les societats concessionàries privades es comprometen a ampliar al menys en
un 1% la cobertura de població prevista en el pla tècnic. Per tant, el
percentatge de població a assolir per les mateixes serà del 96%.

A Catalunya, les emissions de TVC (Televisió de Catalunya) abasten ja un 82%
de la població amb 13 centres emissors (Collserola, Rocacorba, La Mussara,
Alpicat, Montserrat, Coll Redó, Collsuspina, Igualada, El Vendrell, Sant Pere de
Ribes, Cabrils-Mataró, Calella i Arenys de Munt) i 10 centres reemissors més
en la comarca del Maresme.

La previsió és que en els propers anys (2007 - 2009) s'incrementi el número de
centres emissors fins a assolir la quasi totalitat de la població. Les principals
fites pel que fa el desplegament del múltiple digital actual de la CCRTV (TV3,
33/K3, 3/24 i canal 300) són les següents:

 

89,45% de la població al novembre del 2006 (Fase1)

 

95,59% de la població al març del 2007 (Fase2)

 

98,13% de la població al novembre del 2007 (Fase3)

 

99% de la població abans del cessament de les emissions analògiques
(previst a Catalunya a finals del 2009)

Altres fets destacats que conté el Pla són els següents:

 

L'obligació d'emetre un mínim de 4 canals per cada múltiplex, llevat que
el múltiplex l'exploti íntegrament un mateix operador, en el cas del qual
podrà emetre el número que desitgi sempre que la qualitat d'imatge i so
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compleixi els requisits, la qual cosa permetria l'emissió de televisió d'alta
definició (HDTV).

 
La limitació al 20% de la capacitat màxima del múltiplex de l'ocupació del
mateix en transmissió de continguts diferents a la pròpia TV, com poden
ser aplicacions interactives, dades o actualitzacions de programari per
als receptors.

 
Per als nous canals digitals que es puguin sol licitar per part dels actuals
operadors, el compromís de divulgar la TDT entre les seves audiències,
emetre continguts nous diferents als emesos en analògic, emissió de
continguts en diversos idiomes i amb subtítols, el desenvolupament de
serveis interactius, etc.

 

Obligació d'augmentar la cobertura territorial i de població assolida pels
senyals de TDT per a tots els operadors, tant públics com privats, fins a
assolir el 80% de la població en finalitzar l'any 2005, el 90% de la
població al finalitzar-ne 2008, i el 95% de la població (el 98% en el cas
de RTVE) en el moment de dur a terme l'apagada analògica.

Tots aquests canvis estructurals també han afectat la metodologia dels
sistemes d'audimetria i han imposat successives modificacions al llarg del
2006.

2.4.9.1 Els nous agents de la TDT

La implantació de la TDT pot tenir en compte i cal que tingui en compte
simultàniament diferents aspectes: econòmics (generació o producció de
continguts, empaquetat, difusió en obert, difusió codificada, etc.), socials i
polítics (pluralitat en la programació, paper dels operadors públics i privats,
accés dels ciutadans), geogràfics (nivell estatal, nivell autonòmic i nivell local),
tecnològics o de nous serveis (interactivitat, fabricació d equips) i de
compromisos adquirits (adaptació i supervivència dels actuals programadors de
TV analògica). El model d implantació cal que defineixi també els agents
impulsors del nou sistema i que contingui els plans de migració tant dels
sistemes de difusió (equipament, xarxa i distribució d espectre, etc.) com dels
sistemes de recepció dels usuaris.

Des d un punt de vista econòmic, la implantació del sistema TDT comporta la
confecció d una nova cadena de valor en el mercat de l audiovisual. En una
categorització no excloent, podem identificar com a principals agents els
següents:

- La indústria productora de continguts
L ampliació del nombre de programes (canals en TV analògica) fa preveure la
necessitat d augmentar la producció de continguts, tant els clàssics de la TV
analògica (pel·lícules, notícies, esports...), com els nous continguts interactius
(continguts i publicitat interactius, jocs, dades, etc.)

- Concessionaris de TV (programadors) privats i públics
Aquestes empreses bàsicament tenen dos tipus d ingressos: els generats per
l emissió de publicitat (canals en obert), i les quotes d abonament i el pagament
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per visió (canals de pagament o televisió codificada). Amb l augment de l oferta
de programació que la TDT comportarà, el públic televident es fragmentarà
més, circumstància que podria implicar una disminució dels ingressos de les
cadenes, en haver de dividir entre més els ingressos per publicitat, si no és que
hom aconsegueix augmentar la demanda de publicitat.

En la programació de la TDT, en principi, no tenim perquè restringir els
programadors a dos tipus excloents entre ells, TV en obert i TV de pagament.
Amb la TDT, a part de mantenir aquestes dues categories, podem imaginar
també sistemes mixtos, com canals en obert, en els quals determinats
programes recorren al pagament per visió, o fórmules en les quals calgui
mantenir el canal obert durant la publicitat per poder veure els continguts que
passen a continuació. En qualsevol cas, es pot preveure que la publicitat
interactiva s introduirà progressivament, la qual cosa modificarà l actual sistema
d ingressos dels operadors de televisió. La interactivitat de la TDT, per ella
mateixa, modificarà la forma de mesurar  l audiència, circumstància que
afectarà els ingressos per publicitat. Pel que fa als canals de pagament, noves
formes de codificació (per exemple, mitja pantalla), combinades amb publicitat
específica (personalitzada, temporitzada, etc.) facilitaran diverses combinacions
de pagament-servitud per a accedir als continguts.

Aquestes empreses hauran de fer front els costos lligats a la compra de
continguts, confecció de les programacions, transport dels senyals i taxes per
ocupació de l espectre radioelèctric i, a més, hauran d afegir els costos de
configuració i de gestió del canal multiplex, i potser la gestió de la interactivitat.

- Fabricants d equips i desenvolupadors d aplicacions
La TDT representa una gran oportunitat de renovació accelerada dels parcs de
televisors, ja que actualment són tots analògics. Cal contemplar un pla de
migració amb un període transitori, en el qual es repetirà el model de la
televisió per cable o televisió per satèl· lit, amb equips receptorsdescodificadors
externs al televisor (set-top boxes) que, en el cas de ser proveïts per operadors
de televisió de pagament, han de ser oberts i compatibles, ja sigui per les
característiques tècniques o a partir d acord entre operadors, i han de permetre,
a més, la recepció dels programes de televisió digital que s emeten en obert.

Paral·lelament, la fabricació dels nous televisors caldrà que al principi contempli
un doble sintonitzador (analògic i digital) per acabar amb receptors de televisió
digital. Aquests televisors podrien incloure la possibilitat d inserir targes (smart
cards) per a la televisió de pagament i per al «pagament per visió», i podrien
portar integrat un software que permetés el funcionament d aplicacions
interactives (API). Aquesta possible nova configuració dels televisors afecta els
fabricants de receptors i aparells descodificadors i els desenvolupadors
d aplicacions (tant de guies electròniques de programació com les que
permeten interactuar amb la programació o accedir a serveis, com el «banc a
casa»).

- El gestor del multiplex
Aquesta és una figura nova, pròpia de la TDT: és l encarregat d empaquetar en
un sol canal de radiofreqüència els programes de televisió digital, el canal de
dades i el conducte o acció descendent de la interactivitat. Pot ser el mateix
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concessionari de canals de TDT (si disposa de tot un multiplex), o un agent
independent que multiplexa (aquest darrer cas sembla l únic possible per a la
gestió de multiplex de programació local). En principi, caldrà que sigui finançat
pels concessionaris de TDT.

- El gestor de la interactivitat
És la figura que gestiona el producte dels canals de retorn dels usuaris. No té
perquè ser únic per a cada multiplex, i pot ser el mateix gestor del multiplex. La
seva tasca és, en certa manera, semblant a la dels actuals proveïdors d accés
a Internet. Té diferents formes de finançament: publicitat, acords econòmics
amb els concessionaris, contractació dels seus serveis amb els usuaris, etc.

- El transportista (carrier) i difusor del senyal de TV
Aquesta figura és la que menys modificacions pateix en relació a la distribució
de TV analògica, raó per la qual la seva funció i el seu finançament estan
clarament identificats.

Televisió en obert

Televisió pública

Entre els operadors de televisió que emeten en obert, trobem a nou entitats
públiques, una nacional, TVE, i vuit autonòmiques. Les vuit entitats  públiques
autonòmiques gestionen en l'actualitat un total de 18 canals. D'ells, 12 canals
en obert, 4 via satèl·lit o a través de plataformes de pagament de cable
(Andalucía TV, TVCI, ETB Sat i Canal Vasco) i 2 només en digital (3/24 a
Catalunya i l'Altra a Madrid).

Televisions Autonòmiques en obert. Llançament i cobertura (milions d'usuaris).

Televisió privada

Àmbit nacional
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A Espanya operen quatre televisions en obert i àmbit nacional, Antena 3,
Cuatro, la Sexta i Tele5. Hi ha una plataforma de televisió analògica terrestre
d'àmbit nacional, Canal+, dues plataformes de televisió digital terrestre nacional
en obert, Veo TV i Net TV.

Àmbit autonòmic

A nivell autonòmic, hi ha una plataforma de televisió digital terrenal, Onda 6 TV,
que emet en obert per a la Comunitat de Madrid. Previsiblement COPE TV i
Rioja TV, concessionàries de llicència en La Rioja, i Emissions Digitals de
Catalunya, del Grup Godó, a Catalunya comencen en breu les seves
emissions.

Televisions locals

Segons el Cens d'Emissores Locals (AIMC, octubre del 2002), un total de 897
emissores de televisió local que emeten en obert es distribueixen per la
geografia espanyola.

Aproximadament un terç d'elles s'integren en alguna xarxa de televisions locals
amb continguts comuns com UNE o Cadena Local, o bé en grups empresarials
com a Pressa (Localia TV) o Cadena COPE (Popular TV).

Xarxes de TV local

UNE: Participada per Publimedia, filial del Grup Telecinco, que gestiona
l'explotació publicitària de la xarxa. L'agència Atles, també del Grup Telecinco,
proporcionar els continguts.

Localia TV: Gestionada per Promotora d'Emissores de Televisió, SA (Pretesa),
filial del Grup PRESSA que s'ocupa de les seves operacions en TV local.

Grup Canal 47 TV: Xarxa composta per 43 emissores locals, totes davall la
seva propietat. Els senyals de dos d'aquests canals, Canal 47 i La Tele Local,
són distribuïdes via satèl·lit.
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Grup Vocento: Holding de mitjans que compta amb desenes d'emissores. Dites
TV estan majoritàriament integrades en la xarxa d'UNE. Les emissores, a més
de difondre la programació facilitada per UNE, emeten els blocs de
programació i publicitat proporcionada per Vocento.

Popular TV: La programació d'aquesta iniciativa de la Cadena COPE es
reparteix entre producció pròpia de cada emissora i el senyal de Popular TV,
que s'emet digitalment via satèl·lit des de Madrid.

Televisió Castella i Lleó (TVCYL): Grup compost per aproximadament 20
emissores. Només tres TV es troben en règim d'associació: Soriavisión, Tele
Aranda i Canal Béjar i Comarca (de Béjar, Salamanca). Tots els canals es
troben dins d'UNE i del grup Vocento. A més de la programació facilitada per
aquests grups, la resta de continguts prové de franges de programació
comuna, junt amb emissions locals particulars de cada TV.

Grupo Promecal: També a Castella i Lleó, amb cobertura dins de tota la
comunitat. Les emissores són propietat del grup, i compten amb programació
regional comuna, entorn de Canal 4 Castella i Lleó, i local. Té també Canal 6
Navarra, amb una programació específica.

Televisió de pagament

El cessament de l'emissió de la plataforma de televisió digital terrenal Quiero
TV va configurar a principis de 2004 una oferta de televisió de pagament a
Espanya reduïda a l'emissió analògica terrestre de Canal+, la satèl·lit digital de
Digital+ i la plataforma de cable que operi en cada Comunitat Autònoma.

A més d'aquestes tres opcions recentment s'ha introduït una quarta possibilitat.
Es tracta del servei Imagenio, que ofereix televisió i àudio digital, Internet de
banda ampla en TV i PC i vídeo baix demanda a través de la línia telefònica
mitjançant tecnologia ADSL. La taula següent mostra els agents de la televisió
de pagament a Espanya.

Televisió de pagament. Accionistes majoritaris i participació
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2.4.9.2 Principals fonts de finançament del TDT

Dins d aquest procés de migració, els operadors privats de TDT ocupen un lloc
sens dubte preeminent. Per analitzar les seves possibles motivacions
econòmiques cal tenir en compte quines són les seves principals fonts de
finançament:

- Ingressos per publicitat
Aquesta és la principal font de finançament de tots els canals privats de
televisió que emeten totalment en obert, essent una font alternativa per als de
pagament. Una vegada trencat el monopoli televisiu, la competència per la
captació d aquest tipus d ingressos s ha vist fortament augmentada. Es tracta
d un mercat madur, en què els operadors de televisió que desitgin competir
amb èxit necessiten disposar, o bé d àmplies audiències que garanteixin
l efectivitat de les campanyes publicitàries, o bé atènyer un alt grau de
penetració en un segment específic de l audiència, circumstància que podria
atreure els anunciants que tinguessin aquest grup concret com a públic
objectiu.

La interactivitat que està associada als serveis d'IP-TV i VoD pot generar un
increment de l'eficàcia publicitària en poder segmentar i personalitzar el públic
objectiu. Per tant, en el mitjà termini la publicitat pot generar ingressos a  tenir
en compte dins dels models de negoci dels serveis de TV i VoD sobre banda
ampla.

- Ingressos per a abonats
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Aquesta és la principal font de finançament per als canals privats de pagament,
tant per satèl· lit i cable, com terrestres. A l Estat espanyol, el nombre d abonats
a la televisió de pagament ha experimentat un considerable augment en
aquests darrers anys, fins a situar-se, a l actualitat, per damunt dels tres milions
de clients. Per a captar abonats, els operadors han d oferir continguts atractius,
com canals temàtics, i continguts premium, com el futbol o les pel· lícules
d estrena. Hi ha diverses plataformes de pagament (per satèl· lit i per cable)
que operen en aquest mercat des de fa anys, circumstància que els ha permès
aconseguir una sòlida base de clients i els drets de retransmissió exclusiva dels
continguts més demanats pel públic, la qual cosa podria suposar una barrera
inicial d entrada per a nous entrants, com són els operadors de TDT de
pagament.

- Ingressos per pagament per visió (PPV)
Ingressos que provenen de l emissió de programes de pagament (futbol i
pel· lícules, bàsicament), als quals el televident té accés mitjançant el
pagament del consum específic (pagament per visió o view-on-demand).

A més d aquestes fonts de finançament, que continuaran essent-ho en l àmbit
de la TDT, gradualment en sorgiran altres de noves, que la digitalització fa
possible. En concret, podem destacar les següents:

- Comerç electrònic
La televisió es pot arribar a convertir en un mitjà principal per a fer compres i
transaccions electròniques, raó per la qual totes les expectatives de creixement
d aquest mercat afectaran també el sector televisiu.

- Prestació de serveis
La televisió interactiva donarà lloc a la progressiva introducció de nous serveis
que podran representar fonts alternatives de finançament per als canals de
televisió. Els ingressos podran venir, no només de la mà d unes quotes
d accés, sinó també, per exemple, en concepte d allotjament de serveis a
empreses terceres. Això implica que els operadors de TDT no només
disposaran dels ingressos tradicionals dels canals de televisió, sinó que, a més,
es podran beneficiar d altres fonts d ingressos que progressivament aniran
essent cada vegada més rellevants. Això no obstant, aquesta evolució
previsiblement no es produirà fins que el procés de digitalització estigui ben
avançat i, tot i així, ingressos com els de publicitat i els obtinguts en concepte
d abonaments continuaran tenint una importància vital per al negoci televisiu.
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