ACORD 17/2020, de 19 de febrer, del Ple del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Resolució del recurs de reposició interposat per Productors Audiovisuals Federats
(PROA) contra l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, del Ple del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, de verificació del compliment de les obligacions de finançament
d’obres audiovisuals (Expedient núm. 7/V/2019)

Fets
1r. Mitjançant l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (en endavant, CAC) va aprovar l’Informe sobre la verificació del compliment,
durant l’any 2018, de les obligacions de finançament d’obres audiovisuals europees per
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.
Aquest acord es va comunicar a l’associació Productors Audiovisuals Federats (en
endavant, PROA) el 4 d’octubre de 2019.
2n. La senyora Montserrat Bou Sala, en nom i representació de PROA, va presentar, en
data 13 de novembre (registre d’entrada núm. 606/2019), un escrit mitjançant el qual
interposava recurs potestatiu de reposició contra l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, del Ple
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
La part recurrent, amb la valoració prèvia de la impugnabilitat de l’acte que és objecte de
recurs, al·lega que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (en endavant, CCMA)
no ha dut a terme correctament el càlcul per verificar el compliment de l’obligació de
finançament anticipat de la producció europea corresponent al 6% dels ingressos
computables.
Així mateix, al·lega que la CCMA no ha complert amb l’obligació de destinar, com a mínim,
el 75% de l’obligació de finançament a pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere,
ni tampoc amb l’obligació de destinar almenys el 12,5% a pel·lícules o minisèries per a
televisió.
D’acord amb les al·legacions formulades, PROA ha sol·licitat que el CAC procedeixi a
corregir el càlcul i declari l’incompliment de l’obligació de la CCMA d’aplicar en l’exercici
2018 part del 6% dels seus ingressos computables al finançament de pel·lícules
cinematogràfiques de qualsevol gènere i a pel·lícules o minisèries per a televisió, en els
percentatges que correspondria legalment a cadascun d’aquests conceptes.
3r. Mitjançant l’Acord 105/2019, de 20 de novembre, el Ple del CAC va acordar traslladar
a la CCMA el recurs potestatiu de reposició interposat per PROA contra l’Acord 83/2019,
de 2 d’octubre, del Ple del CAC, sobre la verificació del compliment de les obligacions de
finançament d’obres audiovisuals, per tal que en un termini màxim de quinze dies al·legués
tot el que considerés procedent.
4t. En data 10 de desembre de 2019, la CCMA va presentar una sol·licitud d’ampliació del
termini per presentar al·legacions, que va ser estimada pel Ple del CAC mitjançant l’Acord
118/2019, d’11 de desembre.
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5è. El 23 de desembre següent, va tenir entrada en el Registre del CAC l’escrit
d’al·legacions de la CCMA mitjançant el qual sol·licita, pels motius que s’analitzen més
endavant, que el CAC desestimi el recurs de reposició interposat per PROA contra l’Acord
83/2019, de 2 d’octubre, pel qual s’aprova l’Informe sobre la verificació del compliment,
durant l’any 2018, de les obligacions de finançament d’obres audiovisuals europees per
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.

Fonaments de dret
Impugnabilitat de l’Acord de verificació del compliment de les obligacions de
finançament d’obra audiovisual europea
L’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació
audiovisual (LGCA), disposa que per a les emissions de cobertura limitada a l’àmbit d’una
comunitat autònoma, el control i seguiment del finançament anticipat de la producció
europea correspon a l’òrgan audiovisual autonòmic competent. En el cas que ens ocupa, el
CAC és el responsable de realitzar la verificació del compliment esmentat.
Mitjançant l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
va aprovar l’Informe sobre la verificació del compliment, durant l’any 2018, per part de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, de les obligacions de finançament
d’obres audiovisuals europees. Efectivament, aquest acte administratiu posa fi a la via
administrativa, i es pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant
del mateix òrgan que el va dictar.
D’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les associacions i organitzacions
representatives d’interessos econòmics i socials són titulars d’interessos legítims
col·lectius i, per tant, interessades en els termes que una llei específica els ho reconegui. A
aquests efectes, els paràgrafs finals de l’apartat 3 de l’article de la LGCA 5 reconeixen la
legitimació directa d’aquestes associacions.

Primer. El càlcul per a la verificació del compliment de les obligacions de
finançament d’obra audiovisual europea
L’apartat 3 de l’article 5 de la LGCA estableix la destinació de la inversió anticipada que ha
de complir el prestador de serveis de televisió de gestió pública i introdueix amb més detall
la destinació d’aquesta inversió.
Per tal d’acreditar l’obligació de finançament d’obra audiovisual europea, la CCMA tramet
anualment al CAC la informació sobre la qual es verifica si ha complert amb les obligacions
que disposa la LGCA. Entre la documentació rebuda es comptabilitza, d’una banda, el
desglossament dels ingressos computables per al compliment de l’obligació del 6%
d’inversió en obra europea i, de l’altra, el detall de l’import diferenciat per tipologia de l’obra
finançada, tal com disposa l’apartat 3 de l’article 5 de la LGCA.
En aquest sentit, cal posar de manifest que el CAC ha verificat, en aquest darrer exercici,
les dades aportades per la CCMA amb el mateix criteri amb que ho ha fet sempre, i a
l’empara d’una normativa que manté inalterats els conceptes aquí discutits, d’acord amb la
LGCA i la Instrucció general sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres
audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a programadors independents,

aprovada mitjançant l’Acord del Ple del Consell 103/2008, de 18 de juny, com abans ho
establia la Instrucció general del CAC de l’any 2001 (Instrucció general del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya aprovada per l’Acord 5/2001, de 31 d’octubre).
És a dir, a partir del 6% de la xifra total dels ingressos que consten a l’informe de
declaració tramès, en relació, exclusivament, amb el servei de comunicació audiovisual de
televisió. D’acord amb aquests conceptes i imports, el CAC procedeix a verificar si el
prestador de serveis de comunicació audiovisual de televisió destina correctament els
imports declarats al finançament de pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere i a
pel·lícules o minisèries per a televisió, en els percentatges que corresponen legalment a
cadascun d’aquests conceptes, fent constar en l’emissió del seu informe, de manera
explicita, les obligacions que han estat acomplertes.
En conseqüència, en l’informe de verificació anual sobre el compliment de les obligacions
de finançament d’obres audiovisuals europees, el CAC pren com a base de càlcul la
informació declarada per la CCMA d’acord amb el detall dels ingressos computables
establerts a l’article 13 de la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en matèria
de reserva d’espais a programadors independents, i de conformitat amb el que estableix
l’article 19 de la Instrucció general mateixa.
Això no obstant, pel que fa al concepte d’ingressos computables, PROA discuteix la base
de càlcul aplicada per la CCMA, fonamentalment, perquè posa en qüestió l’abast del
concepte subvencions, atès que qualifica també com a subvencions les aportacions de
capital que efectua la Generalitat. A aquests efectes, en l’apartat 17 de l’al·legació primera,
tot computant les aportacions com a subvencions –diu literalment, “subvencions, al cap i a
la fi”–, PROA conclou que “[...] els ingressos per aportacions són més de quatre vegades
els que s’obtenen per publicitat. Com és evident, aquestes proporcions xoquen amb les
quantitats establertes a l’Acord”.
Per la qual cosa, després d’afirmar que “[...] és inversemblant que a l’Acord [amb
referència a l’Acord del CAC], es digui que els ingressos provinents de la publicitat són
gairebé 90 vegades superiors als ingressos per subvencions (o “aportacions”) [...]”, entén
que la proporció que han de guardar els ingressos per subvencions i per publicitat, en
aquest cas, circumscrits a la televisió, ha de ser “[...] del mateix ordre de magnitud,
aproximadament, que la proporció que presenta la totalitat d’ingressos per subvencions
(aportacions de ràdio i de televisió de la CCMA), en comparació amb la totalitat dels
ingressos de publicitat (de ràdio i de televisió) de la CCMA: una proporció d’almenys 4:1”.
Seguint amb aquesta lògica, a l’apartat 20 d’aquesta mateixa al·legació PROA fa la
projecció d’ingressos computables següent: 1) ingressos per publicitat de televisió:
49.097.371 d’euros, i 2) ingressos per subvencions a la televisió: 200.000.000 d’euros. La
suma de tots dos conceptes, conclou PROA, faria que els ingressos computables pugessin
prop de 250.000.000 d’euros.
Aquesta no és la interpretació que segueix la CCMA, que no qualifica l’aportació com a
subvenció i en, conseqüència, no la incorpora com a ingressos computables. En concret,
en el termini que se li ha atorgat per formular al·legacions al recurs de reposició presentat
per PROA, la CCMA ha manifestat, en síntesi, el següent: «[...] Cal dir que les aportacions
de la Generalitat es realitzen en concepte d’“Aportacions de capital de la Generalitat”
(article pressupostari 83) dins del Capítol 8 de Variacions d’actius financers. És a dir, en
concepte d’aportacions de capital de socis. Això vol dir que l’aportació no té la naturalesa
jurídica de subvencions. Si fossin subvencions es registrarien pressupostàriament en
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l’article 44 dins del capítol 4 de Transferències corrents de l’Administració de la Generalitat
[...]».
Així mateix, aquesta interpretació ve avalada per l’Informe sobre el concepte de
subvencions a l’efecte dels ingressos computables sobre el finançament anticipat de la
producció europea, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març,
general de la comunicació audiovisual, de data 9 de desembre de 2014, que s’adjunta com
annex a aquest acord, efectuat per encàrrec del CAC a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, que interpreta i fixa l’abast del concepte de subvenció en el marc de l’obligació
de finançament.
En síntesi, l’Informe assenyala que: “[...] en termes fiscals i comptables s’han distingit,
tradicionalment, dos tipus de subvencions: capital i explotació.
Les subvencions de capital es comptabilitzen al patrimoni net. Aquestes es registren al
compte de pèrdues i guanys segons els criteris de la inversió de capital a la que fa efecte.
Les subvencions d’explotació es registren al compte de Pèrdues i guanys l’exercici en el
qual es reben o en el qual es registra la despesa a la qual fan referència la subvenció [...]
Els ingressos d’explotació, que constitueixen la base per definició comptable i mercantil,
inclou subvencions, però no totes, només aquelles que es registren al compte de pèrdues i
guanys durant l’exercici de referència [...]”.
I conclou l’Informe que: “[...] les subvencions que s’han de considerar incorporades en el
compte de resultats com a ingressos d’explotació, són, per una banda les subvencions
d’explotació rebudes (s’han de computar com a ingressos en el mateix exercici en què es
meritin les despeses que estiguin finançant); i per l’altra, pel que fa a les subvencions de
capital que financen actius no corrents, únicament la proporció de les subvencions de
capital rebudes lligada a la dotació a l’amortització dels elements finançats efectuada en
cada període [...]”.
Vist que en el marc dels ingressos computables de l’article 13 de la Instrucció general del
CAC l’Informe esmentat avala l’abast del concepte de subvenció, a efectes de l’obligació
de finançament, en coherència amb la interpretació que efectua la CCMA en els seus
informes de declaració, cal desestimar l’al·legació de PROA sobre l’eventual inadequació
de la base de càlcul emprada per la CCMA a l’efecte de destinar el 6% de la xifra total
d’ingressos –de l’exercici 2017– al finançament anticipat d’obres europees.
Segon. L’obligació de destinar, com a mínim, el 75% de l’obligació de finançament
de pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere i el 12,5% a pel·lícules o
minisèries per a televisió.
El tercer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5 de la LGCA estableix que, com a mínim, el 75
per cent de l’obligació de finançament s’ha de destinar a finançar pel·lícules
cinematogràfiques de qualsevol gènere. Així, el Consell va prendre com a xifra de partida
del càlcul del 6% dels ingressos de l’exercici de 2017 la xifra total declarada dels ingressos
computables; en concret, 52.121.368 €, el 6% dels quals són 3.127.282,08 €. No obstant
això, cal observar que l’import destinat per TVC al finançament anticipat d’obres
audiovisuals europees fou de 20.125.529,89 €, és a dir, una diferència a favor de la CCMA
de 16.998.247,81 €.
En concordança amb el que assenyala l’al·legació primera del recurs, PROA manifesta
aquí, novament, que la xifra sobre la qual cal efectuar el càlcul del 75 per cent de

l’obligació de finançament de pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere, ha
d’incorporar la totalitat de les subvencions (aportacions incloses) rebudes de la Generalitat.
Tot i així, fins i tot assumint les xifres facilitades per la CCMA mateixa, entén la reclamant
que “[...] el 6% de la inversió obligada a partir dels ingressos computables correspon a
3.127.282,08 €, de manera que el 75% dels quals per a donar compliment a l’obligació
legal situaria la inversió mínima per a pel·lícules cinematogràfiques en 2.345.461,56 € [...]“.
Efectivament, l’import de l’obligació de finançament de pel·lícules cinematogràfiques de
qualsevol gènere, d’acord amb el criteri emprat per la CCMA i verificat pel CAC, hauria
d’haver arribat als 2.345.461,56 €. Per contra, la CCMA hi va destinar 1.702.399,93 € i, en
conseqüència, no compleix amb l’obligació que disposa el tercer paràgraf de l’apartat 3 de
l’article 5 de la LGCA.
En aquest sentit, cal posar de manifest que l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, del Ple del
CAC, de verificació del compliment de les obligacions de finançament d’obres audiovisuals,
assenyala, de manera expressa, quines són les obligacions efectivament assolides, entre
les quals no se cita la relativa a l’obligació que disposa el tercer paràgraf de l’apartat 3 de
l’article 5 de la LGCA. En concret, la conclusió de l’Acord esmentat diu el següent: “[...] es
considera que, en l’exercici 2018, la CCMA ha donat compliment, d’acord amb els
conceptes i imports declarats, a l’obligació de finançament anticipat d’obres audiovisuals
europees, amb el 6 per 100 dels ingressos meritats en l’exercici anterior conforme al seu
compte d’explotació, i amb el quart, cinquè i sisè paràgrafs de l’apartat 3 de l’article 5 de la
LGCA”.
A les conclusions de l’Acord 83/2019 s’hi recollien, per tant, les obligacions a les quals la
CCMA havia donat compliment; no així l’obligació referent al finançament de pel·lícules
cinematogràfiques de qualsevol gènere, les xifres relatives al qual ja es posaven en relleu
en la fonamentació de l’acord. En conseqüència, cal apreciar, novament, aquesta
circumstància i estimar, en aquest sentit, l’al·legació formulada per PROA, d’acord amb la
qual cal situar la inversió mínima per a pel·lícules cinematogràfiques en 2.345.461,56 €, tot
requerint a la CCMA el seu compliment efectiu.
Finalment, pel que fa al finançament de pel·lícules o minisèries de televisió, PROA al·lega
que “s’haurien de dedicar al finançament de pel·lícules o minisèries de televisió, com a
mínim, 1.875.000 €. Cal observar, però, que aquesta xifra resultaria d’uns ingressos
computables situats entorn dels 250.000.000 € (en la projecció estimativa efectuada per
PROA), que, com analitza i conclou el fonament de dret primer d’aquest acord, no es pot
estimar. En aquest sentit, l’obligació de finançament de pel·lícules o minisèries de televisió
se situaria en els 390.910,26 €, havent-hi destinat la CCMA 1.050.000 €. En conseqüència,
s’ha d’entendre assolit el compliment efectuat en relació amb el sisè paràgraf de l’apartat 3
de l’article 5 de la LGCA.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta, per
unanimitat, el següent
ACORD
1.

Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició contra l’Acord 83/2019, de 2
d’octubre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel que fa al compliment
del tercer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general
de la comunicació audiovisual, que obliga al prestador públic Corporació Catalana de
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Mitjans Audiovisuals, SA, a destinar, com a mínim, el 75 per cent de l’obligació de
finançament a películes cinematogràfiques de qualsevol gènere.
2.

Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per Productors Audiovisuals
Federats contra l’Acord 83/2019, de 2 d’octubre, del Ple del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, pel que fa a la resta d’alegacions.

3. Notificar aquest Acord, amb el document annex adjunt, a les parts interessades.

Barcelona, 19 de febrer de 2020

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari

