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Gordillo diu a la jutge que va rebre pressions 
“insuportables” per emetre l’anunci de l’1-O

qual ha tingut accés Efe– en què de-
mana a la titular del jutjat d’instruc-
ció número 13 de Barcelona que re-
voqui el seu processament. El 10 de 
maig Gordillo ha de comparèixer al 
jutjat, juntament amb la presidenta 
en funcions de la CCMA, Núria Llo-
rach; el director de TV3, Vicent San-
chis, i el director comercial i de màr-
queting de la Corporació, Martí Pat-
xot,  perquè se’ls notifiqui el proces-
sament. En la seva compareixença 
davant la jutge l’1 de març, Gordillo 
va assegurar que, com a director de 
Catalunya Ràdio, té competències 

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en 
una imatge d’arxiu. ACN

El director de Catalunya Ràdio, Sa-
ül Gordillo, processat per desobedi-
ència per l’emissió de l’anunci ins-
titucional de l’1-O a l’emissora pú-
blica, ha al·legat que dos directius de 
la CCMA li van posar un “parany” i 
el van sotmetre a una “insuportable 
pressió” perquè assumís una res-
ponsabilitat sobre publicitat que no 
tenia. Així ho sosté el seu advocat, 
Carles Monguilod, en un escrit –al 
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sobre continguts, però no sobre pu-
blicitat. Aquest àmbit, diu, és res-
ponsabilitat de Patxot, que se situa 
en el mateix nivell jeràrquic que els 
directors de TV3 i Catalunya Ràdio.  

Les al·legacions presentades per 
Monguilod insisteixen en aquest 
punt i assenyalen que Llorach i Pat-
xot van pressionar Gordillo “de ma-
nera injustificada i fins a cert punt 
indecent” i “insuportable” perquè 
donés el seu vistiplau a l’emissió 
dels anuncis. Segons l’escrit, els dos 
directius van intentar “insistent-
ment” amb els seus correus electrò-
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La CCMA fia a un nou càlcul  
de l’IVA la sortida de la paràlisi

demanar aquesta injecció extra per 
afrontar el pagament de l’IVA.  

Ahir, però, Llorach va donar bo-
nes notícies en aquest sentit. En una 
compareixença davant la comissió 
parlamentària de control als mit-
jans públics, la presidenta en fun-
cions va avançar que la CCMA re-
correrà a una fórmula a la qual ja 
s’han acollit altres cadenes autonò-
miques i que li permetrà rebaixar 
fins als 4,2 milions l’impacte anual 
de l’IVA. Per a aquest nou càlcul, la 
Corporació ha discriminat els con-
tinguts amb vocació de servei públic 
dels que tenen un vessant “comer-
cial”, i ha aplicat a aquests últims el 
mateix criteri que els operadors pri-
vats, que estan autoritzats a deduir 
tot l’IVA que suporten. La Corpora-
ció ha comunicat el nou prorrateig 
a la direcció general de Tributs del 
ministeri d’Hisenda, que d’entrada 
no hi ha posat objeccions (tot i que, 
finalment, serà Inspecció qui deter-
minarà si s’ha actuat correcta-
ment). Llorach va insistir que “con-
tinua sent urgent” l’aportació extra-
ordinària, que ara es reduiria a 
aquests 4,2 milions d’euros, però de 
moment la pressió financera sobre 
la Corporació s’ha afluixat.  

Adeu a la publicitat d’apostes 
En la mateixa compareixença, Llo-
rach va anunciar que a partir del 30 
de juny els mitjans de la CCMA dei-
xaran d’emetre anuncis d’apostes i 
jocs en línia. Precisament dijous el 
Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) havia instat la Corpora-
ció a eliminar aquest tipus de publi-
citat de l’horari de protecció infan-
til, però la decisió de la CCMA va 

El director de TV3, Vicent Sanchis, i la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, 
durant la seva compareixença d’ahir a la comissió de control al Parlament. PARLAMENT

Els mitjans públics catalans deixaran d’emetre anuncis d’apostes a partir del 30 de juny
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Des de principis d’any, la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) ha aturat la contracta-
ció de nous programes. Hi ha algu-
nes produccions que han rebut llum 
verda durant els últims mesos, com 
la tercera temporada de Joc de car-
tes, però, segons fonts de TV3, es 
tracta d’espais que ja s’havien com-
promès anteriorment i per als quals 
ja hi havia una partida pressupostà-
ria reservada. La cadena ha deixat 
d’encarregar nous programes a pro-
ductores com a conseqüència d’una 
situació financera que, un any més, 
és molt delicada, i que en paraules 
de la presidenta en funcions de la 
CCMA, Núria Llorach, “posa en risc 
el compliment de la missió de servei 
públic” de la Corporació i compro-
met especialment la possibilitat que 
TV3 sigui un motor de la indústria 
audiovisual, tal com preveu la llei.  

Un dels elements que amenacen 
l’estabilitat financera de la Corpo-
ració és el canvi en la llei de l’IVA 
aprovat el novembre del 2017, que 
l’any passat va obligar l’ens públic 
a demanar a la Generalitat una 
aportació extraordinària de 20,4 
milions d’euros (que posteriorment 
es van reduir a 18,2 milions) per 
quadrar els comptes. Finalment es 
va aconseguir, ja que l’exercici del 
2018 es va tancar sense dèficit. La 
pròrroga pressupostària aprovada 
pel Govern per al 2019 va deixar la 
CCMA amb la mateixa aportació 
que l’any passat (225 milions d’eu-
ros) i amb la necessitat de tornar a 
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