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Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de modificació de la 
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
 
 

El Gremi de Cinemes de Catalunya és l’associació més representativa 
– i la única- de les sales de cinema de Catalunya. Són membres de 
l’Associació tot tipus de cinemes, grans, mitjans, petits, de titularitat pública 
o privada, amb o sense ànim de lucre, que ofereixen tot tipus de 
programació en les seves pantalles.   
 

Encara que les sales de cinema no entren dins de l'àmbit d’aplicació 
d'aquesta Llei (el seu marc legal està fixat per la Llei 20/2010, de 7 de juliol 
del cinema de Catalunya ), aquest Gremi reafirma i manté el seu interès en 
poder participar i fer el seguiment de la tramitació d'aquesta Llei, donat que 
afecta a tots els continguts audiovisuals, incloses les pel·lícules 
cinematogràfiques, que constitueixen el pilar del negoci de les sales de 
cinema. 

 
Pel que a les preguntes que serveixen d’orientació per respondre a la 

Consulta pública sobre la modificació de la llei 22/2005 de l’audiovisual de 
Catalunya, intentarem fer una resposta global tenint en compte els punts 
que s’han assenyalat en la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la llei 22/2205, de 29 de desembre de la comunicació 
audiovisual de Catalunya aprovada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
A continuació s’enumeren i desenvolupen els punts que aquest Gremi 

creu que s’haurien de tenir en compte en una llei de comunicació 
audiovisual en el context actual. 

 
1. Multiplicitat de normatives per al mateix objecte 

 
El fet que es desenvolupin normatives diferents- llei del cinema, llei 

de comunicació audiovisual per als mateixos continguts- i de diferents 
competències- autonòmiques, estatals-  pot crear una quatriple escala 
d'exigències i obligacions normatives per a usuaris d'un mateix contingut 
segons sigui la seva forma d'explotació comercial i l’àmbit en el que 
l’explota. Donat que  totes les normatives afecten a les pel·lícules 
cinematogràfiques, tenen les seves conseqüències per a les sales de 
cinema, com a mínim, si fem una comparativa de regulacions o obligacions.  
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Si el legislador no contempla aquesta multiplicitat de normes i no 

estableix un equilibri just, pot acabar perjudicant la competitivitat de la 
indústria cinematogràfica. 
 
 

2. Igualtat, transparència, precisió i supervisió en la comunicació de 
dades de tots els agents que intervenen en l’audiovisual 
 
Hauríem de parlar de la necessitat de transparència pel que fa al 

coneixement de les audiències. La futura normativa hauria d’establir un 
mecanisme per què tots els serveis de comunicació audiovisual (televisions, 
plataformes de continguts, etc.) proporcionessin una informació concreta de 
les audiències que fos més que una dada estimada o estadística. 

 
Els serveis de comunicació audiovisual no ofereixen un sistema 

detallat de mesurament de  la seva audiència. El mesurament d'audiències 
televisives és una estimació consensuada i validada per tots els agents però 
en cap cas és un mesurament objectiu. Les audiències de plataformes i 
serveis sota demanda no són públiques i l’única informació de la que de 
vegades es disposa és sempre de part, de les empreses, sense cap 
possibilitat de control per part de supervisor. 

 
Per tant és indispensable fixar un a mecanisme objectiu de 

mesurament d'audiències i que pugui ser controlat pel supervisor. Sense 
unes mètriques comuns no serà possible comparar les diferents realitats 
que afecten a un mateix contingut. En cas contrari, seguirem sense conèixer,  
de manera objectiva, què consumeixen els catalans ni com ho fan. Aquesta 
informació sí la tindran els canals de consum sota demanda. Per tant els 
regalarem la nostra sobirania audiovisual. I així el control del relat i de 
l'imaginari col·lectiu. Una gran part de la nostra identitat. 
 

Com que L'estratègia d'aquests mitjans, les plataformes, és global i no 
local, tendeixen a l'homogeneïtzació, per això serà tant important conèixer 
les dades precises de consum, no només les estimacions a les que es tenen 
accés actualment.  
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3. Ampliació i modernització de la capacitat de supervisió del CAC 

 
Pel que fa al supervisor, ja sigui el CAC o l’òrgan de l’Administració de la 

Generalitat que tingui la capacitat inspectora i sancionadora, hauria de veure 
ampliades les seves funcions més enllà del que planteja la memòria de 
l’avantprojecte perquè gran part de les emissions il·legals es fan actualment 
a través de les pàgines webs i sembla que el text va encaminat a regular les 
funcions de l’òrgan per les emissions que es fan només a través de mitjans 
de comunicació audiovisual tradicionals.   

 
4. Sobre l’autorregulació dels serveis sense ànim de lucre 

 
Pel que fa a l’objectiu de l’actualització de la regulació vigent dels serveis 

de comunicació audiovisual sense ànim de lucre, entenem que s’afavorirà 
l’autoregulació i pensem que si es dona la possibilitat de l’autoregulació, es 
pot estar establint una discriminació respecte dels serveis que es fan amb 
ànim de lucre, que han de seguir les normes.  

 
5. Transposició Directives Europees 

 
En quant als punts que hauria de recollir la nova llei en compliment de 

l’obligació de transposició i adaptació de les Directives europees 
2010/13/UE, modificada per la Directiva (UE) 2018/1808, creiem que no 
només s’han de reforçar les mesures de protecció contra els continguts 
audiovisuals que inciten a l’odi i promouen el terrorisme sinó també protegir 
la propietat intel·lectual de tots els continguts, enllaçant amb la proposta de 
funcions ampliades de l’òrgan supervisor.  
 

La propietat intel·lectual protegeix l'explotació d'un contingut. Sense 
protecció de la mateixa, es devalua el valor econòmic del contingut  i per 
tant, el de tota la industria audiovisual. 

 
6. Mecanismes per impulsar el consum de continguts en català 

 
Creiem que la manera d’impulsar el consum de continguts en català a la 

televisió convencional i les plataformes de televisió a demanda, és produir 
continguts de qualitat amb interès real per a l'audiència. Crear obligacions 
quantitatives o quotes d'oferta si no hi ha demanda és ineficient i entronca 
amb la pitjor tradició de l'economia planificada. 

  
La reculada del català a l'audiovisual ens indica que les polítiques 

públiques realitzades fins ara no han funcionat. Per això el primer pas ha de 
ser revisar les polítiques i corregir-les. A dia d'avui la indústria 
cinematogràfica catalana no suma ni pel que fa a una oferta suficient i  
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atraient per al públic ni pel que fa a l’increment de la demanda. No aporta 
audiències, però detreu recursos. 

 
Les polítiques públiques en l'àmbit audiovisual, especialment el 

cinematogràfic, que aquest Gremi coneix millor, no tenen un pla de públics, 
essencial si parlem d'audiències i mecanismes rigorosos de control financer. 
Els resultats així ho evidencien. 

 
Per tant, no creiem que tingui sentit exigir a un tercer – gairebé sempre 

un privat- allò que com a societat no som capaços de fer. Parafrasejant el 
tòpic "que inventin ells", ho convertim en "que produeixin ells". 
 

La reculada del català no només és deguda a l’escassetat de 
continguts en català produïts per la indústria audiovisual, com reflecteix la 
seva reculada també a les plataformes d'intercanvi de vídeos o els serveis 
de xarxes socials. 

 
Aquí, a més, la frontera entre el creador i el difusor es difumina i no és 

possible establir una obligació d’oferta sobre els continguts que es difonen 
en aquests canals. 

 
El supervisor no tindrà mecanismes reals per supervisar el 

compliment d'hipotètiques quotes a les plataformes d'intercanvi de vídeos o 
a les xarxes socials. Aquests canals són el reflex de la realitat de l'ús social 
d'una llengua i no la causa com s'afirma des del Govern. 

 
 
    Fet a Barcelona, 15 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gremi de Cinemes de Catalunya 
gremi@gremicines.com 


