
TEMPORADA DE FUTBOL 2016-2017 

Informació per al sector de l’hostaleria  

 

La temporada de futbol arrenca a l’agost amb novetats pel que fa als drets televisius. Enguany 

hi haurà dos operadors que es repartiran tot el mercat televisiu per a locals públics (HORECA): 

Vodafone i Orange, que disposaran en exclusiva de totes les competicions nacionals (Lliga – 

Primera i Segona Divisió- i Copa del Rei); mentre que Movistar+ ha adquirit en exclusiva tots els 

partits europeus (Champions League, Europa League, Lliga anglesa i algunes altres lligues de 

països europeus).  

Aquesta, a grans trets, és la distribució de les adquisicions. No obstant això, resta pendent que 

Vodafone, Orange, Telecable i Movistar+ puguin negociar intercanviar-se els drets per tal que 

els seus abonats no hagin de subscriure’s a diferents plataformes, i que aquestes puguin oferir 

tot el futbol per tots els seus canals.  

De moment, però, segons el resultat de les adquisicions que cada operador va realitzar durant 

la passada primavera, la distribució actual seria:  

 

 

    +   

 Tots els partits de Primera i Segona Divisió per a establiments públics.  

 El canal de beIN Sports La Liga amb vuit partits de cada jornada, un dels dos clàssics i 18 

partits del FC.Barcelona i 18 partits del R.Madrid.  

 Tots els partits de Copa del Rei en què participin equips de Primera i Segona Divisió. 

 A nivell particular, partits de la Champions League a través dela plataforma beIn Sports. 

 A nivell particular, tots els partits de l’Europa League a través de la plataforma beIn Sports. 

  



 

 

 Tots els partits de Primera Divisió de la Lliga a nivell privat. El millor partit de cada jornada, 

inclòs un dels dos clàssics entre FC. Barcelona i R. Madrid i 18 partits d’un d’aquests dos 

equips (excepte la segona volta quan aquests s’enfrontin a València, Atlético, Athletic i 

Sevilla). 

 El millor partit de Segona  Divisió de la Lliga de cada jornada i els sis de les eliminatòries de 

promoció d’ascens a Primera Divisió.  

 El canal de beIN Sports La Liga amb vuit partits de cada jornada, un dels dos clàssics i 18 

partits del FC.Barcelona i 18 partits del R.Madrid.  

 Els partits fins a quarts de final de la Copa del Rei, a través del canal beIN Sports La Liga. 

 Tots els partits de la Champions League als locals d’hostaleria i a nivell particular a través de 

beIN Sports. 

 Tots els partits de l’Europa League als locals d’hostaleria i a nivell particular a través de beIN 

Sports. 

 La classificació per al Mundial Rússia 2018 d’altres països que no siguin Espanya.  

 Fins al 2019, tots els partits de la Premier League anglesa.  

 

 

 

 

 +  

 A nivell particular, en obert, partits dels dimarts de la Champions League i la final d’aquesta 

competició. 

 

 

 

 Un partit de cada eliminatòria fins a quarts de final, els quarts de finals i la final de la Copa 

del Rei, en obert (Cuatro i Telecinco). 

 Els partits amistosos de la selecció espanyola per al Mundial Rússia 2018. 



 

 

 

 Tots els partits, en obert, de classificació per al Mundial Rússia 2018.  


