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Serveis técnics 
per a les televisions 
locals per internet

El contexte actual de la 
televisió local

 

La introducció de la Televisió Digital Terrestre ha 
suposat una revolució audiovisual fent arribar a 
les llars catalanas més senyals de televisió amb 
diferents ofertes televisives i de més qualitat amb 
un trànsit tecnològic a curt termini a les emissions 
en Alta Definició. 
Una vegada realitzat tot el desplegament de TDT a 
Espanya, curiosament es descobreix que en 
l'actualitat els hàbits de consum de televisió estan 
migrant cap a Internet, ja que dóna més versatili-
tat a l'espectador no vol ser esclau de graelles de 
programació.
L'accés a la informació de la ciutadania actual i 
sobretot de les generacions digitals ( joves) esta-
bleix noves característiques de com ha de ser 
aquestes comunicació: 
En temps real, exprés, retrolimantada ( web2.0 i 
xarxes socials), al servei del ciutadà , participativa 
i sobretot molt propera . 

Espaistream Local TV és 
una solució orientada a 
ajuntaments preocupats 
per la seva comunicació , 
que aposten per les TIC i 
desitgen tenir la clau de la 
seva comunicació audiovi-
sual amb un mitjà propi.

Això determina les directrius de com ha de ser  
mitjà de comunicació municipal del futur, 
més  prop dels valors de la televisió local que es 
podria definir com:

Una televisió comunitària amb una clara vocació 
de servei públic.



Una televisió 
local per Internet 
clau en mà.

Espaistream 

Local

Producció econòmica 
de continguts des de 
365€ / mes

Comunicació multidispositiu,
vídeos a la carta ( VOD ) per a 
web , mòbils i tabletes

Control d’estadístiques
i visites dels vídeos

Formació d’equips ( funcionaris o 
voluntaris) per la gestió de la 
producció audiovisual del webTV

Videos compatibles i webTV
per la seva difussió a xarxes
socials

Redacció remota de producció :
Nota de premsa, redacció guió,
enregistrament i locució del  
reportatge

Canon tecnològic que integra 
servidors propis de reproducció 
de vídeo ( HD )

Espaistream 
Live Posibilitat de emissió en directe 

d’esdeveniments puntuals:
Plens o actes municipals 
( multidispositius )

Espaistream Local TV és una eina per al departa-
ment de comunicació municipal, aportant 
serveis de redacció remota i facilitant les neces-
sitats tècniques necessàries per cobrir 
l'actualitat informativa municipal, amb nou 
format televisiu, oferint tots els avantatges que 
proporciona la difusió de vídeo per internet i el 
nostre model organitzatiu:

·  Versatilitat
·  Llibertat ( de visionat en temps i espai)
·  Multi dispositiu ( web , mòbils i tablets)
·  Estadístiques d'audiència
· Possibilitat d’emissió en directe
·  Estalvi de cost equip audiovisuals
·  Experiècia i coneixement

Contacte: j.naveros@innodec.cat
                    935939298

www.innodec.cat 
www.espaistream.tv
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CONCEPTE PREU
Producció de  Contingut municipal ( inclou redactor) 365

 
 

 
Serveis de redactor notícia max. 5´ 80 

Enregistrament de ple municipal (1 càmera)+ edició + publicació en tv  365

 
4 h. directe Premium ( assistit per realitzador) * 620  c/u
4 h directe estàndard ( no assistit ) * 420  c/u
Indexació i arxiu còpia dvd producció audiovisual 18,19  c/u
Publicació contingut EXTERN extra i codificació 3,5  minut
Pagament drets d'Autor, en cas de sol licitar-ho ( no inclòs) A consultar
Pack festa Major 5 dies: enregistrament + jornades + edicions 5 clips 1.300  c/u

 

AMPLIACIÓ FORFAIT ANUAL ( sense redactor ) PREU
PACK 12 Esdeveniments anuals (2 hores gravació) + edició vídeo + veu off 3.420
PACK 26 Esdeveniments anuals (2 hores gravació) + edició vídeo + veu off 7.410 
PACK 52 Esdeveniments anuals (2 hores gravació) + edició vídeo + veu off 14.820 

Nota: Aquests imports no inclouen IVA i seran revisats 

* Els directes amb enregistrament de Plens municipals ja contractats s’aplicarà descompte
 de 225€ a l’import de tarifa d’emissió. 

anualment

Producció Contingut municipal  ( exclou redactor ) 285 

Reportatge temàtic ( guió i 3 1/2 jornades d’enregistrament) de max. 6 ´ 650 
Serveis d’enregistrament veu off  max. 5´ 30 

Servei de producció televisiva


