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La cadena de valor de la televisió digital

2.

4.

5. 6.

7.

Radiodifusió

Transmissió

Recepció Descodificació

Canal de retorn

1. (Post)producció
Producció i post-producció de 
continguts audiovisuals. 

Emissió de programes per 
part del radiodifusor. 

Transmissió dels programes a 
través de la xarxa digital 
(satèl·lit, cable, terrestre o IP)

Recepció del senyal digital a 
la llar individual o a l’habitatge 
col·lectiu

- Descodificació del senyal digital 
- Gestió de la guia electrònica de 

programes (EPG). 
- Aplicacions interactives

Gestió de peticions de servei i 
transaccions

Cadena de valor

3. Gestió de múltiplex
Combinació dels programes 
en un canal múltiple (MUX)
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Model audiovisual digital a Catalunya

Públics 
(CCRTV)

2 + 1 

Privats

Euroregió

Canals múltiples Calendari desplegament

Tercer MUX dedicat a dades i 
desplegat inicialment en 

alguna zona de Catalunya

• MUX 1: Total abans apagada

• MUX 2: Total abans apagada

• MUX 3: Alguna zona de 
Catalunya abans apagada

1 
Adjudicat a Emissions 

Digitals de Catalunya, SA.

• En marxa des de març 2005 
(Collserola)

• Previsió desplegament resta 
CE: Set. 2006

1 
• Grans centres emissors abans 

apagada

Locals 24 

21 demarcacions

• Adjudicacions abans fi 2005

• 1/01/2008: inici emissions en 
digital
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Televisió Digital Local a Catalunya

VALL D’ARAN

PALLARS 
SOBIRÀALTA 

RIBAGORÇA

PALLARS 
JUSSÀ

ALT URGELL

CERDANYA

RIPOLLÈS

BERGUEDÀ

SOLSONÈS

NOGUERA

PLA 
D’URGELLURGELL

SEGARRA
BAGES

OSONA

GARROTXA

ALT EMPORDÀ

BAIX 
EMPORDÀ

PLA 
DE L’ESTANY

GIRONÈS

SELVA

VALLÈS ORIENTAL

MARESME
VALLÈS 
OCCIDENTAL

BARCELONÈSBAIX 
LLOBREGAT

GARRAF

ALT 
PENEDÈS

BAIX 
PENEDÈS

ANOIA
SEGRIÀ

GARRIGUES

TARRAGONÈS

BAIX CAMP

PRIORAT

RIBERA 
D’EBRETERRA 

ALTA

BAIX EBRE

MONTSIÀ

CONCA 
BARBERÀ

ALT CAMP

96 programes (24 MUX)96 programes (24 MUX)
TOTAL CATALUNYA

TL01B (26), TL10B (Pendent) - BARCELONA

TL03B (36), TL11B (46) – CORNELLÀ LLOBREGAT

TL09B-VILANOVA GELTRÚ (30)

TL07B (39), TL12B (45) - SABADELL

TL06B- MATARÓ (24)

TL02B-GRANOLLERS (40)

TL01GI-BLANES (42)

TL03GI – GIRONA (39)

TL05GI – PALAFRUGELL (25)

TL02GI – FIGUERES (26)

TL04GI – OLOT (51)

TL08B – VIC (42)

TL05B – MANRESA (49)

TL03L – SEU URGELL  (55)

TL04L – VIELHA MIJARAN (51)

TL01L – BALAGUER (48)

TL02L – LLEIDA (50)

TL04B-IGUALADA (37)

TL02T-TARRAGONA (54)

TL01T-REUS (56)

TL03T-TORTOSA (34)
Canals amb incompatibilitats o 
pendents de modificació



Pàgina  5
Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Perquè avançar la implantació de la TDT a Catalunya?

• Abans d’estudiar la viabilitat d’avançar la digitalització completa de la televisió a Catalunya, el projecte 
analitza primer perquè és interessant des d’un punt de vista de potenciació de l'activitat econòmica del 
sector implantar la TDT al nostre país abans del 2010.

• Per avaluar l’atractiu del projecte “Implantació de la TDT a Catalunya” s’ha dut a terme l’anàlisi del “Valor 
Actual Net” (VAN). Aquest paràmetre financer permet calcular el benefici/cost d’un avançament/retard de 
la data del cessament de les emissions en tecnologia analògica. 

• En el càlcul del Valor Actual Net (VAN), s’ha considerat els següents beneficis i costos:

A

B

C

D

E

Benefici pels ciutadans de l’apagada 
analògica anticipada

Valor de l’espectre liberalitzat

Beneficis:

Cost d’oportunitat de radiodifusió en 
tecnologia analògica

Cost social de l’apagada analògica 
anticipada pels ciutadans 

Cost en comunicació institucional i 
formació al sector 

Costos:

A DB C E+ +( ) - ( )+VALOR ACTUAL NET Σ=
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Perquè avançar la implantació de la TDT a Catalunya?

2008 2009 2010 2011
0%

78%

86% 95%

Màxim % de penetració 
sota creixement “natural” Creixement “natural” de la TDT

A

D

A

D

Els beneficis i costos dels diferents escenaris de l’Apagada Analògica estan representats en el 
següent gràfic:

Línies de reducció 
de beneficis

B C, E,

Dades: Nextudio 2005

2015

Penetració 
màxima de la 
TDT amb 
reemplaçament 
natural dels 
televisors

A

B

C

D

E

Beneficis pels ciutadans 
de l’apagada analògica 
anticipada:

Valor acumulatiu de 
l’espectre liberalitzat

Cost d’oportunitat de 
radiodifusió en 
tecnologia analògica

Cost social de l’apagada 
analògica anticipada.

Cost de comunicació i 
formació institucional

Beneficis:

Costos:
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Perquè avançar la implantació de la TDT a Catalunya?

• L’anàlisi del Valor Actual Net (VAN) de la implantació de la TDT a Catalunya permet estudiar el cost que 
suposa endarrerir la implantació de la TDT i l’Apagada Analògica a partir de la primera data d’apagada 
considerada viable (2008). 

• L’apagada analògica és desitjable sota un punt de vista social i econòmic, però no es  pot anticipar massa. 
Una apagada analògica massa accelerada podria presentar els següents obstacles: 

– Inviabilitat tècnica
– Inviabilitat social
– Inviabilitat econòmica

Increment del cost nacional
per cada any de retard del cesament d'emissions analògiques
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Datos: Nextudio 2005
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Punt òptim de
l’apagada Analògica

Increment de cost nacional per cada any de 
retard del cessament d'emissions analògiques

Anys a partir del 2008

Increment 
de cost (M €)



Pàgina  8
Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Definició del model de negoci

• Tenint en compte que, d’una banda, es pot observar un creixement de mercats verticals a Catalunya (televisió per 
cable, televisió per satèl·lit i, ara, televisió per ADSL), i considerant, d’altra banda, els objectius d’accessibilitat, 
universalitat i viabilitat econòmica del model audiovisual expressats anteriorment, el model de negoci recomanat 
per a la TDT a Catalunya és en obert i basat en estàndards oberts. 

TV en obert TV de pagament

Cost de la televisió per a l’usuari final / mes 
40,-0.-

N
om

br
e 

de
 p

ro
gr

am
es C+

<10

10-40

40-80

>80 Auna/
Ono

Digital+

Imagenio/
Triple Play

TV analògica
actual

Proposició
no viable

Proposició
no atractiva

Model negoci
TDT Catalunya

Posicionament de mercat
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Definició del model de negoci

• Un primer anàlisi dels fluxos de caixa estimats per a la TDT a Catalunya demostra que a partir del 2009 en un 
escenari conservador, el Projecte d’Implantació de la TDT a Catalunya presentarà un superàvit, sempre i quan:

– durant el període anterior de simulcast hagi hagut un finançament addicional per a la CCRTV per poder actuar com 
a “motor” de la TDT.

– es treballi tant en aspectes que ajuden a reduir els costos anuals de radiodifusió com en aspectes que ajuden a 
incrementar-ne els ingressos (veure següent pàgina).

Dèficit durant 
simulcast

Dates Nextudio 2005

Publicitat
Interactiva 

Serveis
Pagament

Superàvit

Costos
Ingressos i

finançament

Ingressos i
finançament

Costos
Addicionals

durant simulcast Costos
addicionals 

TDT de 
TVC i EDC

Dèficit EDC
Finançament

públic

Ingressos
publicitat

TVC + EDC

Costos

Ingressos i
finançament

Escenari actual Escenari període de 
simulcast (2006-2009) Escenari TDT 2009

Costos 
TVC

Costos

Finançament
públic

Ingressos
publicitat

TVC + EDC

Costos 
TVC

Costos 
TVC
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Definició del model de negoci

• Per poder fer front al possible dèficit que hi hauria després del període de simulcast sense cap intervenció, caldrà 
treballar tant en aspectes que ajuden a reduir els costos anuals de radiodifusió com en aspectes que ajuden a 
incrementar-ne els ingressos:

Oportunitat 
de creixement

+ 29-36 M.
Accions de 

reducció de costos
Accions d’increment 

d’ingressos

• Reducció del període de 
simulcast

• Reenginyeria de 
processos dels 
radiodifusors

• Reducció de costos de 
transport i difusió de xarxa

• Publicitat interactiva

• Serveis de pagament 
(operadors privats)

Dades Nextudio 2005

Oportunitat de
reducció costos

- 24-30 M.
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Abast del projecte

• El projecte inclou 2 àmbits geogràfics fonamentals d’actuació:

Penetració
base TDT

a Catalunya

1.

Digitalització
completa de la 
TV a Catalunya

Etc.

2.

Àmbit geogràfic del projecte

Accelerar la penetració de la TDT zona a zona (per “illes” territorials): 

Un pla detallat de naturalesa “vertical” (dirigit a “illes territorials” concretes) dirigit 
a accelerar la implantació de la TDT per àrees territorials anomenades “illes 
territorials” amb l’objectiu d'aconseguir més del 95% d’adopció de la TDT en cada 
illa abans del cessament de les emissions en tecnologia analògica. 

Facilitar la introducció de la TDT a Catalunya:

Un pla d’activitats de naturalesa “horitzontal”, dirigit a tot el país, que permeti que 
els aspectes necessaris per una adopció de la TDT per part dels ciutadans siguin 
coordinats i alineats a través de mecanismes de mercat . Aquestes activitats 
inclouen adaptació d’infrastructures i activitats de creació de proposta de valor al 
ciutadà.
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• Els 2 eixos d’actuació geogràfica requereixen, per una banda, una Estratègia per a la implantació de la 
TDT a Catalunya i, per una altra banda, un Pla d’Implantació detallat i multidisciplinari:

2.

Model 
d’Implantació

Àmbit geogràfic:

Pla d’implantació:

1.

Illes territorials (seqüencials)

Catalunya

Model
Audiovisual

Posicionament
TDT

Model de 
Negoci

Estratègia de la implantació:

Abast  del projecte

Pla de comercialització de
receptors

Pla de Continguts

Pla de desplegament digital
i de l’Apagada Analògica

Pla de Marketing &
Comunicació

Pla de formació

Pressupost

Pla de projecte

Pla de T-Administració

Abast del projecte
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Adaptació d'instal·lacions col·lectives

• A més de la incorporació del receptor de TDT per part de l’usuari, serà necessari dur a terme l’adaptació del parc 
actual instal·lacions col·lectives a Catalunya.

• Segons dades de FECEMINTE, existeix un total de 154.000 edificis a Catalunya amb instal·lacions col·lectives, 
dels quals un 74% requeriran una adaptació específica.

• El temps estimat d’execució per part del col·lectiu d'instal·ladors és de uns 30 mesos (2 anys i mig) i el cost 
aproximat estaria entre 136 i 223 milions €.

100% edificis existents

154.000

100% edificis existents

154.000

79,5% MODULARS

122.500

79,5% MODULARS

122.500

73,7% 
MODULARS

113.500

73,7% 
MODULARS

113.500

38,3% MODULARS 
(línies en sèrie)

59.000

38,3% MODULARS 
(línies en sèrie)

59.000 28,6% MODULARS 
(línies en sèrie) – curt termini

44.000

28,6% MODULARS 
(línies en sèrie) – curt termini

44.000

1. Les instal·lacions modulars requereixen en general una 
adaptació total de les capçaleres (74 – 91 M €)

2. Les instal·lacions en línia requereixen una adaptació 
total de les línies de distribució (62 – 132 M €)

1

2
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Posicionament de la TDT a Catalunya

• En base als estudis de la implantació de la TDT a altres països i a la disponibilitat de continguts i serveis, es 
considera que la presentació de la TDT a Catalunya hauria de destacar els següents beneficis:

– Des de l’inici del projecte:       Més programes + Gratuïtat
– A partir del 2006: Accés a la Societat de la Informació i als Serveis de l’Administració

Posicionament de la TDT en Catalunya

Accés a la SI
i T-Administració

2006-2009

“Més Programes”

“Més qualitat”/
“Alta definició”

“La televisió
portable”

“Facilitat
D’utilització” “La televisió

gratuïta”

2005-2009

2005-2009
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Lògica de desplegament de la xarxa digital i tancament de xarxa analògica

• El desplegament de la xarxa digital per a la TDT es comença en els centres “grans” i s’acaba en els centres 
“petits” de la xarxa troncal. 

• El cessament de les emissions en tecnologia analògica abans de l’apagada analògica segueix l’ordre invers.

COLLSEROLA
Barcelonès
56,9985 %

BEGUES II
Baix Llobregat

0,0127 %
GELIDA

Alt Penedès
0,0854 %

CALAF
Anoia

0,0657 %

IGUALADA
Anoia

0,8428 %

MONISTROL DE 
CALDERS

Bages
0,0041 %

SÚRIA II
Bages

0,0692 %

SANT LLORENÇ
DE MORUNYS

Solsonès
0,0151 %

GUARDIOLA
Berguedà
0,0474 %

CASTELL DE 
L’ARENY
Berguedà
0,00002 %

GÓSOL
Berguedà
0,0027 %

NÚRIA
Ripollès

0,00002 %

GUARDIOLA II
Berguedà
0,0112 %

SALDES
Berguedà
0,0042 %

POBLA DE LILLET
Berguedà
0,0188 %

POBLA DE 
CLARAMUNT

Anoia
0,0668 %

GUIXERS
Solsonès
0,0001 %

Lògica de desplegament
de la xarxa digital

Lògica de cessament
d’emissions analògiques

Lògica de desplegament i apagada
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Definició de les illes territorials d’implantació

Límit entre una illa territorial i una altra:
- Comença un altre àmbit de cobertura 
(relativament) independent 
de l’altre illa territorial

Illa Territorial 1 Illa Territorial 2

Concepto Islas territorials

• Què és una illa territorial?
– Una illa territorial es defineix com aquell àmbit geogràfic en el qual es poden cessar les emissions 

analògiques sense afectar els territoris veïns.
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Definició de les illes territorials d’implantació

• A partir d’una anàlisi detallada de cobertura i dependències entre tots els 272 centres de Catalunya, s’ha creat un 
total de 44 illes territorials en tot el país:

Illes territorials de Catalunya
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• Illa territorial 1

• Illa territorial 2

• Illa territorial 3

• Illa territorial 4

• Illa territorial 5

• Illa territorial 6

• Illa territorial 7

• ......

• Illa territorial 44

Ordre d'Apagada 
Analògica segons 

atractiu actual 
de continguts

- Estructura jeràrquica 
de la xarxa

- Afectacions/interferències
- Desplegament lògic 
xarxa TDT

- Oferta actual de TV analògica
- Oferta de plataformes digitals
(Satèl·lit, Cable, IPTV)

- Oferta de TV Local

Factors clau
considerats:

Ordre d’Apagada 
Analògica segons 
esforç adaptació

instal·lacions col·lectives

Ordre d’Apagada 
Analògica segons

prioritat soci-política

Ordre d’Apagada 
Analògica segons 

ponderació de
factors I-IV

- Número d’ edificis amb 
instal·lacions col·lectives

- Disponibilitat d’ instal·ladors 
en la illa territorial

- Prioritat de foment 
territorial

- Accès actual a la Sociedad
de la Informació

- Pes ponderat dels
factors I, II, III y IV

I II III IV

Illa
Territorial:

1

2

4

3

5

6

8

7

Ordre d’Apagada 
Analògic segons 

lògica tècnica

Ordre de desplegament de la xarxa digital i tancament xarxa analògica

Etc.
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Pla de projecte

• Seguint la metodologia descrita en el paràgraf anterior, s’han identificat 22 projectes territorials per a la 
implantació de la TDT a Catalunya. En el gràfic següent es presenten les agrupacions d’illes territorials per als 
projectes territorials establerts:

Projectes territorials a Catalunya

1 Igualada 65,231          
2 Molins de Rei 87,822          
3 Martorell 19,980          
4 Mataró 326,315        
5 Sant Celoni 61,269          
6 Bigues i Riells 11,837          
7 Palamós 154,412        
8 Olot 53,562          
9 Figueres 23,348          
10 Ripoll 26,522          
11 Solsona 9,207            
12 Manresa 265,267        
13 Puigcerdà 15,525          
14 La Seu d'Urgell 54,015          
15 Vielha 7,888            
16 Vic 136,719        
17 El Vendrell 85,154          
18 Tarragona 417,163        
19 Tortosa 200,066        
20 Lleida 291,163        
21 Barcelona 3,893,389     
22 Girona 348,986        

22 Total 6,554,842     

Projecte
territorial

Població
principal

Habitants
per projecte

Projecte 1

Projecte 2

Projecte 3

Projecte 4

Projecte 5

Projecte 6

Projecte 7

Projecte 8

Projecte 9Projecte 10

Projecte 11
Projecte 12 Projecte 13

Projecte 14

Projecte 15

Projecte 16

Projecte 17

Projecte 18

Projecte 19

Projecte 20

Projecte 21

Projecte 22
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• És important separar la data del cessament d’emissions analògiques (“Apagada Analògica”) de la comunicació
sobre aquesta data al públic. La comunicació sobre la data del cessament d’emissions analògiques s’hauria de 
plantejar només quan s’hagi aconseguit una penetració acceptable de la TDT.

0. Desplegament xarxa digital

“MERCAT”
“COORDINACIÓ ENTRE 

ACTORS” +
COMUNICACIÓ”

1. Període de creixement 2. Conversió al digital

“ANUNCI APAGADA” 
+ ACCELERACIÓ”

Inici Model 
ACCEL·LERACIÓ:

Penetració TDT 70%

Per a territoris de 
< 50.000 habitants: 
3 mesos
Per a territoris de 
50.000 – 200.000 habitants:
6 mesos
Per a territoris de 
> 200.000 habitants:
12 mesos

Inici Model
APAGADA:
Penetració TDT 95%

“APAGADA 
ANALÒGICA”

Període mínim d’accions 
coordinades per a fomentar el 
creixement: 6  mesos

Període total entre inici coordinació 
i digitalització completa : entre 9  i 30  mesos per territori

“COMUNICACIÓ”

+

Desplegament de la
Xarxa digital al

95%de població

Definició del model d’Implantació de la TDT

Models d’implantació, Nextudio 2005
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Definició del model d’implantació de la TDT

• L’estratègia d’implantació a Catalunya consistirà, doncs, a gestionar simultàniament diversos projectes 
d’implantació territorial fins que s’aconsegueixi la digitalització completa.

1. 2.
COORDINACIÓ +
COMUNICACIÓ”
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A
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l 3
Facilitar la introducció de la TDT a Catalunya

Ac
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ler
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 T
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 zo
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 zo
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Abast del
projecte1. 2.

COORDINACIÓ +
COMUNICACIÓ

ACCELERACIÓ
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A

G
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A
AN
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Ò

G
IC

A
”

1. 2.
COORDINACIÓ +
COMUNICACIÓ

ACCELERACIÓ
AP

A
G
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A
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Ò
G

IC
A

”

Models d’implantació, Nextudio 2005
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Pla de projecte – calendari d’implantació

• El calendari següent presenta la planificació per als 22 projectes territorials identificats. 

Projecte territorial 1

1/2006 1/2007 1/2008 1/2009

Pe
ne

tr
ac

ió
 T

D
T 

C
at

al
un

ya

100%

0% Pilot 1

Pilot 2

Projecte territorial 2

Projecte territorial 3

Projecte territorial 4

Projecte territorial 5

Projecte territorial 6

Projecte territorial 7

Projecte territorial 8

Projecte territorial 22

Encesa
digital

completa
tardor 2009

Primera Encesa Digital 
Completa: maig 2007
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inici emissions 
Emissions 
Digitals de 

Catalunya, SA

Inici emissions 
Emissions 
Digitals de 

Catalunya, SA

Concurs TDT 
local (privats)
Concurs TDT 
local (privats) Finalització

emissions no 
adjudicataris

Finalització
emissions no 
adjudicatarisAdjudicacions 

TDT local als 
Ajuntaments

Adjudicacions 
TDT local als 
Ajuntaments

Apagada analògica 
TV local a tot 

l’Estat

Apagada analògica 
TV local a tot 

l’Estat

Segon canal 
múltiple CCRTV 

Segon canal 
múltiple CCRTV 

Reassignació 14 
programes a 
nivell estatal

Reassignació 14 
programes a 
nivell estatal

Pla d’impuls a la TDT:
• Llei de Mesures 

Urgents
• Modificació PTNTDT
• Llei Audiovisual

Pla d’impuls a la TDT:
• Llei de Mesures 

Urgents
• Modificació PTNTDT
• Llei Audiovisual

• Llei Audiovisual
• Llei CCRTV
• Llei Audiovisual
• Llei CCRTV

Apagada 
analògica 

estatal

Apagada 
analògica 

estatal

6 
mesos

Gener 2008

Gener 2010

LO
C

A
L

N
A

C
IO

N
A

L
ES

TA
TA

L

Canal Euroregió Canal Euroregió 

Apagada analògica 
gradual a Catalunya
(cadenes estatals, 

autonòmiques i locals)

Apagada analògica 
gradual a Catalunya
(cadenes estatals, 

autonòmiques i locals)

Calendari de la implantació de la TDT a Catalunya
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Risc

Riscos del projecte

Data límitImpacte

1. Falta de planificació per part del Ministeri del model 
audiovisual digital català en les dates previstes

Abans estiu 
2005

• Desplegament de la xarxa digital i oferta 
de nous continguts per part de la 
CCRTV

• Impacte molt greu en el projecte

2. Falta d’implicació per part dels radiodifusors estatals 
en el desplegament de la seva xarxa digital a 
Catalunya

Set. 2005• Desplegament de la TDT incomplet

• No es podria cessar les emissions en 
analògic

• Impacte molt greu en el projecte

3. Manca de fons addicionals anuals per fer front a la 
TDT a Catalunya

Presa 
decisió: 

2005

• Desplegament de la TDT per part de la 
CCRTV incomplet i impossibilitat 
d’oferir nous continguts

• No es podrien cessar les emissions en 
analògic de TVC

4. No aposta real per part del sector (instal·ladors, 
indústria  i distribució) per al model català avançat 
d’implantació

2005• No adaptació a temps per part de la 
població i possible retard en l’apagada

• Descoordinació en la implantació de la 
TDT per part del sector

5. Falta d’adaptació del mercat publicitari a la TDT • No recuperació del dèficit generat per la 
TDT  

2005
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