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Dossier
DEBAT SOBRE ELS CANALS PÚBLICS

El Govern avalua crear un impost 
específic per apuntalar TV3

ho hagin de pagar algunes empre-
ses, com s’ha fet amb el cinema i les 
telecos, aleshores ha d’estar molt 
ben travat jurídicament, perquè el 
Tribunal Constitucional no salti o 
els afectats no ho recorrin”. 

El plantejament més compartit 
entre els que participen d’aquest 
debat –en què hi ha membres dels 
partits de govern, de la direcció de la 
Corporació i del Consell Audiovisu-
al de Catalunya (CAC)– és la creació 
d’un impost que complementi 
l’aportació ordinària del Govern 
–actualment, 225 milions d’euros– 
i que es vinculi a una despesa con-
creta, com ara la producció de ficció.  

“Avui no estem en condicions de 
plantejar el cànon –admet una font 
d’ERC–. Ara bé, quan s’hagi de par-
lar de la televisió pública de l’estat 
català, en clau constituent, és un de-
bat que no es podrà eludir si volem 
assegurar un finançament estable 
per als mitjans”. La formació ha 
examinat els últims mesos els mo-
dels de dues televisions potents, 
com són la BBC britànica i la CBS 
nord-americana, per definir la seva 
futura política audiovisual. 

100 milions menys que a Europa 
La primera visualització pública 
d’aquesta operació per salvar TV3 
estarà protagonitzada pel CAC. Des 
de fa més d’un any, prepara un llibre 
blanc de l’audiovisual en què s’ana-
litza la situació actual de la televisió 
pública. El document es volia tenir 
enllestit per a la primavera, però 

s’ha anat retardant. Finalment, la 
previsió és poder-lo presentar el 28 
d’octubre al Parlament, tot i que les 
lluites polítiques en el si d’aquest 
ens regulador poden acabar frus-
trant aquesta previsió.  

La polarització creixent a l’en-
torn de la CCMA es viu també al 
CAC. Tres dels consellers (els pro-
posats pel PSC, el PP i Unió) acostu-
men a votar en contra de les reso-
lucions més controvertides d’un or-
ganisme que aconseguia consensos 
més grans abans del 2011. De fet, 
aquests tres consellers van adreçar 
a principi d’estiu un escrit al presi-
dent del CAC, Roger Loppacher, 
queixant-se per haver sigut relegats 
dels debats a l’entorn d’aquest llibre 
blanc. “Des de llavors, només hem 

L’administració es mobilitza amb discreció per revertir la crisi econòmica i de model del canal

En un dels passadissos de TV3 hi ha 
un taló emmarcat amb un valor no-
minal d’unes poques desenes d’eu-
ros. El va enviar un ciutadà anònim 
l’any 2004, pocs dies després que 
l’aleshores president de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA), Joan Majó, suggerís 
que la millor forma de finançament 
per a TV3 seria la creació d’un im-
post específic, com passa amb el cà-
non de la britànica BBC. L’especta-
dor va assumir aquell lema de “La 
teva” i va estendre el xec per fer evi-
dent el seu compromís. El taló, com 
és obvi, no es va cobrar –ni es va im-
plantar el cànon–, però aquell gest 
sobreviu encara en forma de peculi-
ar ornamentació en una televisió 
que manté perpètuament viu el de-
bat sobre com ha de finançar-se (i 
com ha de gastar els diners).  

Els últims mesos, la sensació 
d’urgència s’ha disparat perquè 
s’acumulen unes quantes dades 
d’audiència negativa, de resultes de 
les retallades que ha calgut aplicar 
sobre la programació. Per mirar de 
revertir aquesta situació, s’ha acti-
vat una operació des de diferents 
fronts, amb moviments discrets que 
cristal·litzaran les pròximes setma-
nes. I la idea del cànon torna a pla-
nar en aquests debats, fins al punt 
que el Govern està considerant-lo 
com a opció per garantir el finança-
ment dels mitjans públics nacio-
nals, tot i que de moment s’inclina 
més, segons ha pogut saber l’ARA, 
per la creació d’un impost específic 
però sense que el pes fiscal recaigui 
directament sobre els ciutadans.  

A l’espera del moment oportú 
El que marca un punt d’inflexió és 
que la creació d’un cànon torna a ser 
un eco que ressona als despatxos del 
Palau de la Generalitat. El Govern ja 
va estudiar sigil·losament aquesta 
mesura el 2012, amb Artur Mas de 
president. Però aquell any es va im-
posar la taxa turística i també el co-
pagament sanitari, de manera que la 
idea es va desar al calaix. “Sabem 
que un impost directe com el que 
aplica la BBC seria difícil d’explicar 
i que determinats partits i mitjans 
que preferirien una TV3 dèbil s’hi 
tirarien en tromba”, explica una 
font del Govern que participa en 
aquesta repensada del model de fi-
nançament. “I si el que fem és que 
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Suplementari  
S’estudia que la nova 
taxa la paguin empreses 
i cobreixi només una 
part del finançament

Comparativa  
Les televisions europees 
d’estats mitjans tenen 
totes uns cent milions 
més de pressupost

Decisions 
El Govern creu que el 
debat sobre la dimensió i 
estructura de TV3 serà 
inevitable el 2018


