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del període comprès entre el gener 
del 2015 a l’octubre del 2017. 

L’Estat va començar a aplicar, 
sense previ avís, un criteri nou se-
gons el qual la Corporació havia de 
pagar IVA de l’import rebut en for-
ma d’aportació del Govern (la seva 
principal font de finançament). El 
novembre del 2017 va canviar la llei 
per deixar fixat aquest criteri. La 
CCMA té interposada una reclama-
ció davant el Tribunal Econòmic 
Administratiu Regional de Catalu-
nya, per al període anterior al can-
vi de criteri, ja que considera que 

l’antiga llei avala el seu mètode de 
càlcul. 

En paral·lel, i de manera discreta, 
la Corporació havia fet una consul-
ta amb la direcció general de Tri-
buts de l’Estat sobre si podia aplicar 
ara un mètode de càlcul –basat en 
distingir el servei públic de l’activi-
tat comercial– segons el qual podia 
liquidar un IVA de 4 milions anuals, 
en comptes dels 20 inicials. La res-
posta de l’organisme va ser que ells 
no hi veien problema, però que era 
l’AEAT qui tenia l’última paraula. I 
l’última paraula ha sigut un no. 

Un nou conflicte de 22,7 milions 
agreuja el setge de l’IVA a la CCMA

Se suma als 124,7 milions que ja li reclamava l’Agència Tributària

MITJANS PÚBLICS

Més núvols negres sobre la precària 
situació econòmica de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA). L’Estat ha obert un al-
tre front financer, a compte de les 
declaracions d’IVA del novembre 
del 2017 a l’abril del 2020. L’Agèn-
cia Estatal de l’Administració Tri-
butària (AEAT) considera que no li 
ha de tornar els 17 milions d’euros 
que la radiotelevisió esperava, a 
compte d’unes sol·licituds de recti-
ficació que han quedat desestima-
des. Ho ha revelat la presidenta en 
funcions de l’ens, Núria Llorach, 
durant la sessió de control parla-
mentari d’aquest divendres. Segons 
ha detallat, aquesta actuació com-
porta, a més, l’aturada dels retorns 
d’IVA mensuals, la qual cosa vol dir 
que hi ha 5,7 milions que també es-
perava ingressar i, de moment, que-
den retinguts, amb l’agreujant que 
aquesta quantitat s’incrementarà 
cada mes. 

Per al diputat Ferran Mascarell, 
de JxCat, aquesta crisi de l’IVA de-
mostra que la Corporació “està sot-
mesa a un setge polític, econòmic i 
ideològic de les institucions de l’Es-
tat i d’alguns dels partits que hi do-
nen suport”. Qui va ser també con-
seller de Cultura creu que hi ha “una 
voluntat inequívoca de perjudicar la 
televisió i, per tant, el dret dels cata-
lans a una comunicació lliure, de-
mocràtica i oberta”. 

Llorach, que tradicionalment ha-
via evitat considerar el conflicte 
com a polític, ha augmentat aquest 
divendres un grau el to, quan ha ex-
plicat que això “és una guerra, i no 
una crisi”. Aquests 17 milions se su-
men als 124,7 milions que l’Agència 
Tributària reclama a TV3 per l’IVA 
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La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCÍA

TV3 preveu emetre els partits de Lliga de l’Espanyol, el Girona i el Sabadell
a TV3, després que Bernat Soler 
hagi presentat la dimissió, addu-
int motius personals. L’àrea d’es-
ports ha viscut uns mesos remo-
guts, que es van saldar amb la 
marxa de Cristian Garcia, com a 
cap d’Esports corporatiu –és a 
dir, al mateix nivell que els direc-
tors de TV3 i Catalunya Ràdio–. 
La Corporació no ha cobert la se-
va plaça, de manera que els direc-
tors de mitjans han recuperat les 
competències.e

Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). Això voldria dir tenir accés 
als partits que juguen tres equips ca-
talans en aquesta categoria: l’Espa-
nyol, el Girona i el Sabadell. Això se 
sumaria a la recent adquisició de 
TV3 dels drets –“a un preu molt ra-
onable”, segons Sanchis– tant dels 
partits amistosos del Barça com de 
la Primera Divisió femenina, en què 
juguen tant el Barça com l’Espanyol. 

Aquestes compres no impliquen 
la renúncia a l’esport base i a les dis-

ciplines minoritàries, a què s’ha in-
tentat orientar el canal, en els úl-
tims temps, segons Sanchis. “Te-
nim també ofertes de les televisions 
locals, i de la XAL, per emetre par-
tits”. El directiu va anunciar que 
crearia una marca específica per als 
joves i això comportarà, molt pro-
bablement, canviar la manera com 
actualment estan organitzats el 33, 
el Super3 i l’Esport3. 

Un altre canvi serà el nomena-
ment d’un nou director d’esports 

L’agònic canal Esport3 comença a 
veure un tímid horitzó. Els partits de 
Lliga de la Segona Divisió A de futbol 
podrien començar a veure’s aviat al 
canal públic, ja que TV3 ultima la 
compra dels seus drets esportius. Ho 
ha avançat el director de la televisió, 
Vicent Sanchis, a la comissió de con-
trol parlamentari de la Corporació 
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Bernat Soler 
dimiteix 
com a cap 
d’esports 
de TV3

A l’espera de saber com es resol 
aquesta crisi –i com queda reflectit 
als llibres de comptabilitat–, Llo-
rach ha estimat que tancarà l’any 
generant un milió d’euros de dèficit. 
Ho aconseguirà, però, després d’ha-
ver rebut una aportació extraordi-
nària de 6 milions procedent del de-
partament de Cultura –que espera 
poder convertir en recurrent– i una 
del Govern d’1,5 milions. 

“Estan disposats a carregar-se les 
televisions autonòmiques estatals 
per mirar de perjudicar i minimit-
zar TV3”, ha conclòs Mascarell.e

Pèrdues  
La Corporació 
preveu tancar 
l’any amb un 
dèficit d’un 
milió d’euros

Comissió 
de control 
●  Veto 
El diputat David Pérez, del 
PSC, ha celebrat que ERC 
vulgui reunir-se amb els 
grups parlamentaris per re-
novar el consell de govern de 
la CCMA, segons dicta la no-
va llei aprovada fa onze me-
sos. “No farem cap veto a cap 
persona”, ha anunciat el soci-
alista, la qual cosa suposa va-
riar la seva posició respecte al 
que va anunciar al Parlament 
al març del 2019. “Després 
del que va passar a l’última 
comissió, nosaltres no el vo-
tarem”, va dir aleshores. 
 
●  Llengua 
El debat sobre el castellà a 
TV3 es fa persistent, amb 
mitja dotzena de preguntes, 
que versaven des del doblatge 
de sèries espanyoles al català 
fins a la presència de col·labo-
radors que s’expressen habi-
tualment en castellà.


