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Empresa que realitza l'estudi Informació Tècnica i Científica S.L. (Infortècnica)

Univers Població major de 15 anys de la comarca del Baix Llobregat i 

el Barcelonès.

Mostra 401 entrevistes.

Tècnica de mostreig Mostreig probabilístic, estratificat per àrees de municipis 

(assignació uniforme) i aleatori simple en quant als individus 

de cada àrea.

Interval de confiança 95,5% (dos sigma)

Marge d'error (Error màxim 

aplicable sobre conjunt total de la 

mostra)

+/- 4,99%

Tipus d'entrevista Telefònica.

Data del sondeig Febrer de 2011

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: +34934334243

Fax: +34934351627

Mes información a:

www.infortecnica.com

www.audiencia.org

FITXA TÈCNICA

Dades d'Infortècnica

Pot verificar l'autenticitat de les dades de l'estudi a la web www.audiencia.org o contactant amb 
Infortècnica.
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SÍNTESI DE L'ESTUDI

"ETV LLOBREGAT TELEVISIÓ", SEGUIDA PER MES DE 100.000 
PERSONES EN EL BAIX LLOBREGAT, ASSOLEIX UN 1,5 PER CENT 
DE SHARE 
 
"ETV Llobregat televisió" és coneguda per més de la meitat de la població del Baix Llobregat, 
tot i que l'àrea de difusió de l'emissora arriba a la major part de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. Només al Baix Llobregat, més de 100.000 telespectadors la segueixen de forma 
habitual (123.000 durant l'últim mes), dedicant a l'emissora una mitjana diària de 20 minuts. 
 
Sobre el conjunt de la població, obté una mitjana d'audiència de tres minuts diaris i un share de 
l'1,5 per cent. La quota de telespectadors GRP´s és pròxima a 15.000 persones al dia només 
al Baix Llobregat 
 

 

 
Nota fora de text:  

Després de l'apagada analògica, "ETV Llobregat Televisió" manté les seves anteriors quotes 
d'audiència malgrat el increment de canals. 
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Grau de coneixement de la població respecte el nom de l'emissora.

Percentatge de sintonització.

Freqüència de seguiment general de l'emissora.

Freqüència de seguiment durant l'últim mes.

Nombre de telespectadors que segueixen l'emissora habitualment.

Nombre de telespectadors que segueixen l'emissora durant l'últim mes.

Temps de dedicació diària a l'emissora.

Temps de dedicació durant l'últim mes.

SHARE, GRP y total d'hores d'audiència diària (dades generals).

SHARE, GRP y total d'hores d'audiència diària (dades de l'últim mes).

Anàlisi quantitatiu de l'audiència de l'emissora per àrees
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comarca del Baix Llobregat

Anàlisi quantitatiu

793.655

Municipis Begues Sant Joan Despí

Vallirana El Prat de Llobregat

Cervelló Cornellà de Llobregat

Corbera de Llobregat Sant Just Desvern

Castellví de Rosanes Esplugues de Llobregat

Martorell Molins de Rei

Castelldefels Sant Feliu de Llobregat

Gavà Collbató

Viladecans Sant Esteve Sesrovires

Torrelles de Llobregat Esparreguera

Sant Climent de Llobregat Abrera

Santa Coloma de Cervelló Olesa de Montserrat

Sant Vicenç dels Horts

La Palma de Cervelló

Sant Andreu de la Barca

Pallejà

El Papiol

Sant Boi de Llobregat

Població total dels municipis de la mostra

Àrees de realització de l'estudi
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Resposta Percentatge

Sí 52,8%

No 47,2%

Resposta Percentatge

Sí 68,4%

No 16,0%

Problemes de sintonització 2,4%

No sap 13,2%

Pregunta - Te sintonizada ETV Llobregat Televisió al seu televisor?

Pregunta - Coneix l'emissora de TV local ETV Llobregat Televisió?

Univers: població de la comarca del Baix Llobregat que coneix l'emissora

Univers: població major de 15 anys de la comarca del Baix Llobregat

Sí

52,8%

No

47,2%

Grau de coneixement de la població 

respecte el nom de l'emissora

Sí 68,4%

No 16,0%

Probleme

s de 

sintonitz

ació 2,4% No sap 

13,2%

Percentatge de sintonització
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Resposta Percentatge de població Persones

Gairebé cada dia 1,4% 11.502

Varies vegades a la setmana 2,9% 23.004

Un cop per setmana 5,8% 46.009

Mes d'un cop al mes 2,9% 23.004

Aquesta emissora es seguida habitualment per 103520 persones de l'àrea indicada.

Indicadors d'audiència de l'emissora a l'àrea específica

Minuts / dia: Mitjana de minuts diaris que  dedica la població de l'àrea en qüestió a l'emissora.

Desviació típica (σ) : o desviació estàndard és una mesura de dispersió dels valors sobre la mitjana.

Minuts / dia Desviació típica (σ)

2,8 12,4

SHARE: quota d'audiència, expressada en percentatge, respecte la resta d'emissores.

SHARE

1,6%

Quota de telespectadors 

(GRPs)
12.346

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població.

Hores d'audiència diària

37.037,2

Quota de telespectadors (GRP's): quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta 

d'emissores.

Pregunta - Amb quina freqüència segueix l'emissora?

Univers: població major de 15 anys de la comarca del Baix Llobregat

1,4%

2,9%

5,8%

2,9%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Gairebé cada dia

Varies vegades a la 

setmana

Un cop per setmana

Mes d'un cop al mes

Percentatge de població
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Resposta Percentatge de població Persones

Avui o ahir 0,7% 5.556

Menys de 7 dies 10,0% 79.366

Menys de 15 dies 4,2% 33.535

Menys d'un mes 0,6% 4.762

Indicadors d'audiència de l'emisora a l'àrea específica durant l'últim mes

Minuts / dia: Mitjana de minuts diaris que  dedica la població de l'àrea en qüestió a l'emissora.

Desviació típica (σ) : o desviació estàndard és una mesura de dispersió dels valors sobre la mitjana.

Minuts / dia Desviació típica (σ)

2,8 8,9

SHARE: quota d'audiència, expressada en percentatge, respecte la resta d'emissores.

SHARE

1,6%

Quota de telespectadors 

(GRPs)
10.432

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població.

Hores d'audiència diària

31.296,3

Pregunta - Aproximadament, quan va ser l'últim cop que va veure ETV Llobregat 

Televisió?

Univers: població major de 15 anys de: comarca del Baix Llobregat

Quota de telespectadors (GRP's): quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta 

d'emissores.

Aquesta emissora ha estat seguida per 123218 persones de l'àrea indicada durant l'últim 

mes.

0,7%

10,0%

4,2%

0,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Avui o ahir

Menys de 7 dies

Menys de 15 dies

Menys d'un mes

Percentatge de població
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Coneixement del nom de l'emissora per sexes i edats.

Temps de dedicació diari per sexes i edats.

Anàlisi per grups de sexe i d'edat

Temps de dedicació diari dels seus telespectadors per sexes i edats.

Les dades que es presenten en el següent apartat estan basats en el conjunt de la mostra i poden 
no ser proporcionals a la població de cadascuna de les àrees.
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Univers: població major de 15 anys de tota l'àrea de la mostra.

Anàlisi comparatiu per grups de sexe

Resposta Homes Dones

Sí 65,0% 35,0%

No 35,0% 65,0%

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

Resposta Menys de 30 De 30 a 50 Més de 50

Sí 62,5% 51,6% 43,3%

No 37,5% 48,4% 56,7%

Pregunta - Coneix l'emissora de TV local ETV Llobregat Televisió?

62,5%

51,6%

43,3%
37,5%

48,4%

56,7%

Menys de 30 De 30 a 50 Més de 50

Sí No

65,0%

35,0%35,0%

65,0%

Homes Dones

Sí No
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Univers: població major de 15 anys de tota l'àrea de la mostra.

Anàlisi comparatiu per grups de sexe

Homes Dones

4,1 1,1

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

Menys de 30 De 30 a 50 Més de 50

0,8 1,5 3,6

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora (minuts / dia)
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Univers: seguidors habituals de l'emissora.

Anàlisi comparatiu per grups de sexe

Homes Dones

26,8 12,2

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

Menys de 30 De 30 a 50 Més de 50

12,3 16,9 25,2

Tiempo medio de dedicación diaria a la emisora (minutos / día)
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Distribució de l'audiència durant el dia.

Distribució de l'audiència durant la setmana.

Anàlisi dels seguidors habituals de l'emissora

Es consideren seguidors habituals els qui dediquen una mitjana de més d'un minut al dia a 
l'emissora.

Febrer de 2011

www.audiencia.org 14 de 18



Univers: població habitual de l'emissora.

Anàlisi general

Resposta Preferència horària (emissora)
Preferència horària (TV en 

general)

Matí 1,0% 7,1%
Migdia 6,1% 12,5%
Tarda 21,4% 29,3%

Nit 71,4% 50,1%
Matinada 0,0% 1,0%

3,8 1,3

1,3

Pregunta - A quines hores veu normalment ETV Llobregat Televisió?

Aquests resultats són  representatius de l'horari mes comú de sintonització de l'emissora. El que no 
significa que no es segueixi  fora del horari mes habitual.
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Univers: població habitual de l'emissora.

Anàlisi general

Resposta Percentatge de respostes
Dilluns 14,7%
Dimarts 14,3%

Dimecres 14,0%
Dijous 14,0%

Divendres 14,3%
Dissabte 14,3%

Diumenge 14,4%

Mañana

Mediodía

Tarde

3,8 1,3

Madrugada 1,3

Pregunta - Normalment, quins dies de la setmana veu ETV Llobregat Televisió?
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Distribució de l'audiència durant els dies de la setmana

Percentatge de respostes
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Anàlisi de les causes o factors adversos a l'audiència

Anàlisi sobre la població no seguidora

Es consideren no seguidors els qui dediquen una mitjana de menys d'un minut al día a l' 
emissora.
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Anàlisi general

Resposta Percentatge

Desconeixement de l'emissora 42,5%

No veu la televisió local / o cap emissora en concret 29,1%

Desconeixement de la programació de l'emissora 1,6%

Dedica poc temps a veure la tele 5,5%

Problemes d'imatge o de sintonització 8,7%

Prefereix la programació d'altres emissores 7,9%

Altres motius 4,7%

Principals motius per els quals no es segueix l'emissora

Univers: població general de tota l'àrea de l'enquesta que veu l'emissora menys d'un minut al dia de mitjana.
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