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INTRODUCCIÓ:

Els mitjans de comunicació públics són els garants de la democràcia. No obstant això,

estan immersos en una crisi de legitimitat i credibilitat que els ha situat al punt de mira des

de fa anys. Tant a Catalunya com a Espanya se'ls acusa de parcialitat, manipulació i falta

de credibilitat en un context polític complicat que situa a les dues corporacions públiques

més importants a Catalunya, la CCMA i RTVE, al centre de les crítiques. 

A banda d'aquesta problemàtica, les corporacions públiques han de lluitar també per fer-

se un lloc entre les noves tecnologies i adaptar-se per no quedar-se enrere. Cada vegada

hi ha més gent que decideix informar-se a través d'altres opcions que no són els mitjans

públics tradicionals, sobretot els joves. Precisament és aquest col·lectiu el que, segons els

estudis, està més allunyat del servei públic. És per això que en aquest treball s'estudia el

consum  mediàtic  que  fan  els  joves  dels  mitjans  de  comunicació  públics  catalans  i

espanyols. 

El motiu de l'elecció d'aquest tema es deu a l'interès personal pel servei públic i per la

seva defensa. Tot i la importància que tenen les corporacions públiques en una societat

democràtica es pot tenir la percepció de què hi ha poca conscienciació social respecte

aquest  fet,  sobretot  pel  que  fa  a  la  joventut.  Malgrat  que  són  ells  els  garants  de  la

continuïtat del periodisme en general i dels mitjans públics en particular, ara per ara no els

tenen entre els seus mitjans de preferència i opten per consumir cadenes privades.  

El treball  parteix de la hipòtesi que els joves no consumeixen mitjans públics, en part

perquè no s'hi senten identificats, i en conseqüència opten per informar-se, entretenir-se i

educar-se a través de les cadenes privades o de les xarxes socials. Així doncs, l'objectiu

principal  de  l'estudi  és  analitzar  quin  consum fan  els  joves  catalans  dels  mitjans  de

comunicació  públics  i  proposar  mesures  que  puguin  servir  per  intentar  reconduir  el

distanciament d'aquesta part de la societat respecte a les corporacions públiques. Així

mateix, amb la realització d'aquest treball també es pretén evidenciar la necessitat del

servei públic i oferir una visió global d'aquest tipus de mitjans de comunicació en l'àmbit

europeu.
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Per tal  de poder  assolir  l'objectiu  principal  de l'estudi,  s'ha estructurat  el  treball  de la

següent manera: una primera part contextual en què s'explica el marc teòric europeu per

esbossar una idea general de la història, l'estructura, l'evolució i la regulació del servei

públic, posant com a models de referència França, el Regne Unit i els Països Nòrdics, ja

que representen models diferents d'entendre el servei públic, d'acord amb la classificació

que fan Daniel C.Hallin i Paolo Mancini.

Un cop explicat el marc teòric europeu, s'analitzen les corporacions públiques catalanes i

espanyoles,  seguint  els  mateixos  paràmetres  que  en  el  capítol  anterior.  Aquests  dos

apartats permeten identificar el concepte de servei públic, els diferents models que hi ha i

comparar-los amb els espanyols i catalans. 

La segona part  del  treball  consisteix en una anàlisi  del  consum mediàtic dels joves a

Catalunya  i  la  presentació  de  cinc  propostes  que  poden  servir  per  aproximar-los  als

mitjans públics,  concretament a la  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i  a la

Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.  L'estudi conclou amb unes conclusions, en

què es valoren els resultats obtinguts del treball i les previsions de futur del servei públic

tenint en compte les dades de l'anàlisi de consum. 

METODOLOGIA:

L'anàlisi del consum mediàtic dels joves a Catalunya s'ha realitzat a partir de les dades

extretes de diversos estudis, dels rànquings d'audiència de TV3 i TVE, així com d'altres

indicadors  d'audiència.  Per  complementar  la  informació,  també  s'ha  entrevistat  a  la

doctora en periodisme Mònica Figueras. Figueras és doctora per la Universitat Pompeu

Fabra i  llicenciada en sociologia i  ciències de la informació. Entre les seves línies de

recerca hi ha la joventut i la comunicació, per la qual ha redactat diversos estudis sobre la

dieta informativa dels joves. 

Amb  aquestes  dades  a  la  mà,  s'ha  facilitat  una  enquesta  a  alumnes  del  grau  de

periodisme de la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de

Barcelona per obtenir una línia de tendència que pogués permetre concretar la proposta
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de continguts. Els alumnes que han respost l'enquesta, 113 en total, són de primer, tercer i

quart curs aleatòriament. L'elecció de la mostra no ha estat en va, sinó que s'ha tingut en

compte  la  seva  formació  com  a  periodistes,  ja  que  es  pressuposa  que  tenen  un

coneixement més ampli sobre la necessitat del servei públic en una democràcia, i que

això pot tenir relació amb el seu consum.

L'enquesta ha estat facilitada en suport digital i ha estat disponible durant tretze dies (del

19 d'abril  fins l'1 de maig, ambdós inclosos).  En les preguntes, s'ha tingut en compte

l'edat: tots els joves enquestats tenen entre 18 i 24 anys, les edats més majoritàries que

comprenen els  quatre  anys  de formació.  La  franja  d'edat  ha  estat  escollida  tenint  en

compte diversos estudis que situen els joves com les persones que menys consumeixen

mitjans públics. En aquest cas no s'ha tingut en compte el sexe, ja que l'estudi fuig d'una

anàlisi sobre com influeix ser home o dona en el consum mediàtic.

A partir de les estadístiques de consum i dels resultats de les enquestes, s'han plantejat

cinc propostes per reconduir aquesta situació de distanciament del jovent respecte als

mitjans públics. Són propostes de contingut, en què no es tenen en compte ni les franges

horàries ni els dies d'emissió que podrien servir per atraure més audiència juvenil. 
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2. MARC TEÒRIC: ESTAT ACTUAL DEL SERVEI PÚBLIC EN L'ESCENARI EUROPEU:

En aquest primer apartat del treball es defineix el concepte de servei públic i s'explica la

seva història i evolució, així com els diferents models que hi ha. L'apartat es divideix en

els  següents  2  epígrafs:  evolució  i  regulació.  L'objectiu  d'aquest  capítol  és  evidenciar

l'essència del servei públic en un sistema democràtic.

El primer que cal fer per poder estudiar el servei públic és definir-lo. Un servei públic és

aquell que té com a objectiu principal informar, educar i entretenir. 

Aquesta  definició  és  compartida  i  ampliada per  la  UNESCO, que determina el  servei

públic com “la indústria de la comunicació feta per al públic, i finançada i controlada pel

públic. Està lliure d'interferències polítiques i de pressions comercials. Amb aquest servei,

els ciutadans estan informats, educats i entretinguts mentre es preserva el pluralisme, la

diversitat,  la  independència  editorial,  la  rendició  de  comptes  i  la  transparència.  En

definitiva, el servei públic és el pilar de la democràcia” (Splichal Slavko, 2007, p.250-251).

La  UNESCO  posa  sobre  la  taula  quatre  conceptes  rellevants:  públic,  pluralisme,

independència política i democràcia. Es podria dir que són les quatre característiques que

defineixen el servei públic.  

En primer lloc, quan es parla de servei públic es té molt en compte l'audiència, és a dir, el

públic.  I  és precisament aquest  el  concepte més important.  Per entendre què és s'ha

d'entendre que significa el valor públic o valor social. El professor de la Kennedy School of

Government de la Universitat de Harvard, Mark Moore diu que “el valor públic és allò que

el públic valora” (Tracey Michael, 2013, p.97).  És una definició simple però alhora molt

complexa i que deriva en una qüestió bàsica: si és el que el públic valora, quina diferència

hi ha entre un servei públic i un de privat? 

Una  de  les  respostes  és  l'econòmica.  Hi  ha  professionals  que  entenen  que  la

comunicació és només un negoci, on hi poden treure molt benefici, però d'altres l'entenen

com  un  servei  que  aporta  un  valor  social  a  la  comunitat.  Una  distinció  que  permet

entendre la diferència entre indústries culturals i  les d'entreteniment. Les primeres són
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crítiques amb la mercantilització de la cultura, l'entenen com un valor social fonamental

pel desenvolupament de la democràcia, mentre que les segones posen l'atenció en el

valor econòmic de la cultura, com per exemple els Estats Units. 

El professor de comunicació política i d'economia dels mitjans a la Universitat de Salzburg

Josef Trappel destaca el valor social que té el servei públic i assegura que va ser creat per

servir a la població, tant a escala individual com col·lectiva amb l'objectiu de contribuir en

la democràcia, la cultura i la qualitat de vida. (Trappel Josef, 2013, p.131). 

No obstant això, els economistes dels mitjans proposen que el valor social s'entengui com

un element essencial dels negocis governamentals dels mitjans. Per contra, els autors

polítics posen el  focus d'atenció en el  desenvolupament de la  democràcia.  En aquest

sentit,  es  poden  identificar  diversos  valors  normatius  fonamentals  que  necessiten  ser

protegits i respectats pels mitjans. 

El professor emèrit de comunicació a la Universitat d'Stanford Theodore L. Glasser parla

de la igualtat i la llibertat com els valors més destacats (Glasser TL, 2009, p.91-113). Pel

que fa a la igualtat, es refereix al deure d'oferir totes les veus de tots els  grups rellevants

de la comunitat, assegurar-se que cap punt de vista ni ningú queda exclòs. Quant a la

llibertat, parla de la independència del mitjà de comunicació sobre qualsevol poder polític

o econòmic. 

Un  altre  valor  important  és  el  control,  molt  sovint  relacionat  amb  la  figura  del  “gos

guardiant”  dels  mitjans per vetllar  per la rendició  de comptes.  Finalment,  Theodore L.

Glasser fa referència a la solidaritat i la participació ciutadana. Pel que fa a aquest últim

concepte,  és  considerat  com  un  valor  social  per  les  companyies  de  mitjans  de

comunicació, en el sentit que ofereixen l'oportunitat als ciutadans d'aportar la seva veu i

reaccionar davant les notícies que veuen. 

És més, Josef Trappel assegura que els mitjans han d'incentivar la participació ciutadana,

en tant que aquesta afavoreix la discussió dels temes que es tracten i per tant, més veus

poden  ser  escoltades.  Una  opinió  que  també  és  compartida  pel  politòleg  i  publicista
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francès Karol Jakubowicz, qui assegura que “els mitjans han de tractar l'audiència com a

participants actius i no com a receptors passius” (Jakubowicz Karol, 2007, p.29-44). 

En aquest sentit, el president de la corporació australiana James Spigelman assegura que

una de les característiques del  servei  públic ha de ser el  tracte de l'audiència com a

ciutadans  i  no  només  com  a  consumidors.  La  diferència  entre  ambdós  és  clara:  el

consumidor  té  desitjos  o  necessitats.  En  canvi  el  ciutadà  té  drets  i  deures.  Aquesta

distinció és clau a l'hora d'entendre la  reciprocitat  amb l'audiència (Spigelman James,

2013, p. 48).

És en aquest punt on destaca el segon valor del qual parla la UNESCO: el pluralisme, tant

extern com intern, el qual té l'objectiu de reflectir la varietat d'opinions i idees que hi ha en

una societat i dins del mateix mitjà. No es tracta només d'oferir la diversitat (quantitativa)

d'oportunitats, sinó la diversitat de veus (Donders Karen, 2012, p.130).  

Segons Trappel, una de les maneres que tenen els mitjans per garantir el pluralisme són

els experts, ja que són les fonts d'informació preferides i que donen una certa seguretat

davant l'audiència perquè no només ofereixen la seva opinió, sinó que són professionals

del tema que s'està tractant.  

Tot i la seva importància en tots els països, el professor Josef Trappel destaca que no hi

ha cap norma general que reguli el compliment del pluralisme, fet que pot provocar que en

algunes cadenes públiques no es respecti del tot. Tal com s'abordarà al llarg del treball,

cada país protegeix el pluralisme d'una manera diferent i gaudeix, en conseqüència, d'un

millor o pitjor nivell.  

El tercer aspecte esmentat en la definició de la UNESCO és la independència política, i en

definitiva, de qualsevol element de pressió de l'estat, també econòmic. En aquest sentit, el

sociòleg nord-americà Randall Collins defineix la independència com l'allunyament dels

interessos dels mercats i dels polítics (Collins R, 2002, p.131-151). Sens dubte és un dels

aspectes  més  complicats  de  complir  i  del  qual  més  se'n  parla.  No  hi  ha  unanimitat

d'opinions respecte a la línia entre control i interferència política i econòmica. El que per
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alguns és simplement un control necessari per als altres és una flagrant agressió al dret

de la llibertat d'informació. 

Finalment, la UNESCO remarca el concepte de democràcia. Assegura que el servei públic

és el pilar fonamental per afavorir i enfortir una societat democràtica. Aquest és un punt on

tots els autors coincideixen, i que va molt relacionat amb el primer concepte explicat: el

valor social. Entendre els mitjans públics com una necessitat per la societat i no merament

com un negoci econòmic. Aquest aspecte acostuma a ser la diana de totes les crítiques, el

focus  on  els  polítics  i  els  ciutadans  es  queixen  més i,  també,  on  són  més exigents.

Entenen,  doncs,  el  lligam  entre  servei  públic  i  qualitat  democràtica  i  demanen,  en

conseqüència, un bon servei. 

Un  estudi  de  la  Unió  Europa  de  la  Radiodifusió  (EBU)  demostra  amb  números  la

importància dels mitjans públics en una democràcia, i és que segons asseguren els seus

autors en els països on hi ha un millor servei públic hi ha menys presència d'extrema

dreta.   Aquesta  co-relació  és  un  indicador  de  la  bona  cohesió  social  que  genera  i

suggereix que quan els ciutadans valoren el servei públic, tendeix a haver-hi més cohesió

social (Ebu, 2016).

D'altra  banda,  també  asseguren  que  en  els  països  on  el  servei  públic  és  major,  la

corrupció tendeix a estar més controlada. Així mateix, conclouen que les organitzacions

de  servei  públic  (PSM)  poden  contribuir  a  construir  societats  més  sanes,  lligades  a

governs democràtics, a la cohesió social i a la confiança dels ciutadans en els mitjans de

comunicació. En aquest sentit, l'Institut d'Estudis per a la Transició Democràtica evidencia

que la televisió pública és un dret dels ciutadans i que es pot considerar que la qualitat

dels mitjans depèn de la qualitat de la convivència ciutadana (IETD, 2014).
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2.1. Evolució: Pas del Public Service Broadcasting (PSB) al Public Service Media

(PSM):

La història del servei públic es remunta al segle passat. Al llarg de tots aquests anys, el

concepte de servei públic ha anat evolucionant a mesura que també ho feia la història fins

a donar lloc al concepte actual.

En el seu origen, l'any 1920, es parlava de Public Service Broadcasting, el qual ha viscut

tres transicions: l'època del monopoli (1920-1970), l'època de la liberalització (a mitjans de

1970-  fins  a  mitjans  de  1990)  i  l'època  actual  d'un  nou  ecosistema  mediàtic  (1990-

actualment). Cal destacar que, si bé tots els autors coincideixen en l'existència de les tres

èpoques, no tots les anomenen igual. Les tres esmentades anteriorment fan referència a

la denominació que en fa la investigadora i professora de comunicació Karen Donders

però, per exemple, els comunicadors Jan Van Cuilenburg i Denis McQuail les anomenen

diferent: Abans de la Segona Guerra Mundial,  després de la Segona Guerra Mundial i

noves polítiques de comunicació des del final de l'època del monopoli. Sigui com sigui, en

aquest treball es fa referència a les etapes esmentades per Karen Donders. 

La primera etapa del servei públic es caracteritza per emmarcar-se en el monopolisme.

Una de les característiques importants era l'escassetat i la restricció de la tecnologia, fet

que semblava que havia de posar en perill la lliure entrada en els mercats de radiodifusió

i, com a conseqüència, produiria un fracàs en el mercat justificat amb la intervenció del

Govern. Cal destacar, però, que no tots els autors coincideixen amb aquesta explicació.

L'economista  i  advocat  britànic  Ronald  Coase  qüestiona  el  lligam  entre  l'escassetat

tecnològica i el monopoli, argumentant que l'escassetat és una característica bàsica del

sector, com també ho és en el sector immobiliari (Donders Karen, 2012, p.10).

Un segon element important és el  control  governamental  dels mitjans. Karen Donders

explica en el seu llibre  Public Service Media and Policy in Europe  que diversos autors

defensen que el control no es produeix només en el contingut, sinó que també hi és en la

total estructura organitzativa, fet que comporta que tots els nivells de l'organització pública

estiguin controlats per les decisions polítiques (Donders Karen, 2012, p. 11). No obstant
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això, es confiava en una emancipació de l'audiència. No va ser fins després de la Segona

Guerra Mundial  que es va començar a introduir la idea de què el servei públic podria

contribuir al desenvolupament i preservació de la democràcia liberal. Però, per contra, es

va gestar un moviment “paternalista” que albergava per la continuïtat del monopoli entre

l'any 1920 i a finals de 1970. 

En  aquesta  primera  etapa,  la  falta  de  competició  no  només  va  ser  rellevant  pels

publicistes,  sinó  que  també  va  comportar  que  el  sector  de  producció  europeu  fos

dèbilment independent. Unes debilitats que es van ratificar per culpa de les estratègies

utilitzades pels  radiodifusors  públics  i  pels  mateixos  Governs.  Tot  i  això,  les  que van

aprofitar el moment van ser les elits polítiques, les quals van utilitzar aquest argument a

favor seu per demanar l'abolició del monopoli. En aquell moment, la idea del lliure mercat

era vista com el model més avantatjós de tots. 

Després de cinquanta anys de monopoli, les crítiques al servei públic del moment es van

intensificar i això va suposar l'entrada del mercat radiodifusor a la competició a finals de

l'any 1980. Aquest esdeveniment s'explica, bàsicament, per dues raons. La primera d'elles

és  la  fi  de  l'escassetat  de  la  tecnologia.  Cal  remarcar  que  no  es  va  acabar  amb

l'escassetat al cent per cent, perquè encara n'hi continuava havent, però el fet que es

comencessin a introduir noves tecnologies va permetre obtenir-ne un ús molt més eficient,

i en conseqüència, va ser possible tenir molts més canals (Donders Karen, 2012, p. 13).

Aquest procés cap a la liberalització no només va provocar un canvi de model, també va

enfortir el concepte de la llibertat d'informació, la diversitat  i el pluralisme. Fou a partir de

l'any 1980 quan agafa empenta la idea de defensar els valors socials i culturals del servei

públic  i no només el factor econòmic.  

La segona raó per la qual es va acabar amb el monopoli, i que Karen Donders considera

la més important de totes, és l'increment de la ideologia de mercat. En aquesta fase, els

radiodifusors públics estaven confrontats en un ambient polític i ideològic hostil, ja que

d'una banda se'ls demanava programes amb més qualitat  i  de l'altra,  eren forçats en

confiar en els ingressos comercials. En aquest punt, es van introduir petits canvis amb
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l'objectiu de poder-se adaptar a la situació. En primer lloc es va incorporar una direcció

cultural, i en segon i últim lloc es van encarar els programes cap a una audiència més

concreta. 

La liberalització va forçar als radiodifusors públics cap a una lògica de competició, se'ls va

fer entendre que no es podien permetre perdre una majoria de la seva audiència a favor

dels competidors comercials. La divisió entre la visió cultural i la comercial és la tensió

més habitual en el debat sobre la transició del Public Service Broadcasting cap al Public

Service Media (Ferrell Lowe, Gregory Bardoel Jo, 2007, p. 10-12.). 

Després que el servei públic superés les dues fases anteriors, va entrar a la tercera i a

l'actual. És en aquesta fase on s'amplia el concepte de servei públic i es passa del Public

Service Broadcasting al Public Service Media. La raó principal és perquè ara, el concepte

media, inclou molt més que abans. Entra en joc un nou factor que revolucionarà el món de

la comunicació i que segurament encara té molt per ensenyar-nos. Es tracta d'internet. La

televisió i la ràdio segueixen existint, sí, però han passat a una altra categoria. La població

té, ara, a la seva disposició en qualsevol moment el que ella necessiti. 

Es pot dir, doncs, que una de les característiques més importants d'aquesta fase és el

contacte amb el  ciutadà,  la  interacció entre ambdós.  Aquesta evolució  d'un model  de

transmissió a un de comunicació és crucial perquè la relació entre el mitjà i la societat

deixa de ser una relació de “societat de la informació” per passar a ser una relació de

“societat de la interacció” (Ferrell Lowe, Gregory Bardoel Jo, 2007, p.17). 

Els professors de periodisme i polítques de la comunicació Gregory Ferrell i Jo Bardoel

diuen que el canvi de terminologia indica un canvi en el rol dels ciutadans, ja que ara són

actius. “La multimèdia és necessàriament interactiva, el mitjà està obligat a interactuar

amb el client. La multimèdia fa més referència al procés que al producte en sí, en el sentit

que el seu valor recau en l'acumulació i no pas en el tancament” (Ferrell Lowe, Gregory

Bardoel Jo, 2007, p.17).  
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No obstant això, també s'ha de tenir en compte, d'acord amb Karen Donders, que l'era

digital es caracteritza per l'abundància. Hi ha molta més capacitat per elaborar continguts

de diferent tipus i  fins i  tot,  en diverses plataformes: blogs, periodisme ciutadà, webs,

facebook, twitter, instagram. Una capacitat, però, que no ha sorgit del no res, sinó que

s'ha anat executant al llarg dels anys. Tal com explica l'investigador en comunicació Andra

Leurdijk, el primer pas va tenir lloc als anys 90, quan es van incorporar les pàgines web on

s'explicava  informació  complementària  sobre  els  programes informatius.  Gradualment,

aquestes pàgines web van incorporar més contingut i van començar a afegir-hi recursos

que la mateixa televisió o ràdio no permetien, com ara els concursos o les enquestes

(Leurdijk Andra, 2007, p. 72-73). 

No  va  ser  fins  a  la  meitat  dels  anys  90  quan  es  va  produir  el  segon  pas,  amb  el

desenvolupament de la ràdio digital i els canals de televisió. A partir d'aquí, es comença a

fer evident un nou sistema de comunicació: la interacció entre el mitjà i l'espectador, tot i

que, òbviament, a un nivell més simple del qual hi ha actualment. En aquell moment es

feien servir SMS i enquestes. En aquest sentit i com a curiositat, Leurdijk afirma que una

de les cadenes que té un pes molt important en aquest àmbit és la cadena pública del

Regne Unit, la BBC (Leurdijk Andra, 2007, p. 72-73). 

Per poder reunir totes aquestes característiques, és evident que els nous serveis digitals

demanden diferents maneres d'organitzar-se. És a dir, el procés de producció no comença

amb el desenvolupament d'un programa de televisió o ràdio com ho feia anteriorment,

sinó que s'inicia amb una idea principal que s'elabora en diferents formats per a diverses

plataformes.  

La informació està en mans dels ciutadans i no dels mitjans de comunicació tradicionals,

és el que s'anomena “multi-stakeholder environment”. Aquesta globalització i digitalització

legitimen la importància social del servei públic. La convergència entre els mitjans i els

ciutadans possibilita un increment del pluralisme i de la diversitat, ja que hi ha disponibles

molts  més  canals  amb  molts  més  programes,  que  incorporen  moltes  més  veus.  En

definitiva,  és complicat  que hi  hagi  algú que no senti  representada la  seva opinió  en

alguna plataforma. 
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Davant d'aquesta situació, Donders es pregunta en el seu llibre Public Service Media and

Policy  in  Europe com es  posa  a  la  pràctica  el  servei  públic,  tenint  en  compte  totes

aquestes peculiaritats. Segons l'autora, sembla que les polítiques van encarades a posar

el focus d'atenció en la banda ampla dels nous sistemes mediàtics. En aquest sentit, es

van anar incorporant mesures de control i de regulació que  s'explicaran en el següent

apartat. 

En definitiva, el servei públic s'ha transformat en tres etapes i no hi ha constància de què

s'hagi d'aturar aquí. De fet, Donders creu que ara mateix el servei públic està en una “fase

experimental”  (Donders  Karen,  2012,  p.23)  I  sentencia  que  el  servei  públic  existeix,

malgrat que no hi hagi un consens sobre la seva fundació teòrica i política. D'altra banda,

això també evidencia que els canvis no només s'han produït per factors tecnològics, sinó

també per  interessos  polítics  i  socials,  i  també que  el  pas  d'un  a  l'altre  requereix  la

renovació dels valors del servei públic (Ferrell  Lowe, Gregory Bardoel  Jo, 2007, p.14)

D'acord amb els professors Gregory Ferrell  i  Jo Bardoel,  la missió  del  Public  Service

Media recau en perfeccionar la visió de l'audiència. 

2.2. Regulació

Després de la liberalització dels mercats de radiodifusió, les normes de regulació es van

incrementar pel servei públic. Aquestes regles formen part de la normativa d'ajuts de la

Unió  Europea  i  tenen l'objectiu  “d'assegurar  i  preservar  una  competició  factible  en  el

mercat intern europeu” (Donders Karen, 2012, p.61). Durant molts anys, aquest sistema

de control i de normativa europea ha estat considerat com “l'aneguet lleig” de la legislació

de competició de mercats. (Donders Karen, 2012, p.61).

La situació va canviar a partir de l'any 1990, quan el tractat de Maastricht, promulgat l'any

1993, va establir que el control dels ajuts estatals era una part essencial de les polítiques

de  competició.  Així  doncs,  aquestes  normatives  de  control  són  ara  un  aspecte  molt

important  d'Europa  amb  la  voluntat  d'assegurar  tant  una  competició  efectiva,  com  la

integració del mercat. En principi, totes les activitats econòmiques, incloses les del servei

públic, estan cobertes per aquestes normatives. Cal destacar que, com a norma general,
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els ajuts estatals (en termes de subsidis, taxes d'exempció, etc.) estan prohibits, tot i que

hi  ha  excepcions  com  per  exemple  els  serveis  destinats  al  servei  públic,  els  quals

gaudeixen d'una interpretació de les normatives més flexible (Donders Karen, 2012, p.61).

Aquestes excepcions es produeixen, precisament, per culpa de la vaguetat i l'ambigüitat

de molts dels conceptes que es tracten en les normatives.

L'explicació de les normatives de regulació europees s'estructura en els cinc subepígrafs

següents:  norma  general,  excepció  cultural,  excepció  per  interessos  econòmics,  el

protocol d'Amsterdam i els aspectes procedimentals: competències, tipus d'ajuts i fases. 

2.2.1. Norma general

Cada intervenció de la Comissió europea consta de dos passos. En el  primer pas es

decideix si una mesura és un ajut d'estat d'acord amb el Tractat de Funcionament de la

Unió Europea1 (TFUE), i per tant, si la intervenció de la Comissió és justificable o no. I en

el  segon  pas,  s'avalua  la  compatibilitat  d'aquestes  mesures  amb  el  mercat  intern.

D'aquesta manera el TFUE estableix, en l'article 107 (1), els següents paràmetres:

A excepció d'allò que estableix el tractat,  seran incompatibles amb el mercat interior els

ajuts concedits per un Estat membre o per mitjà de recursos de l'Estat en qualsevol forma

que distorsionin o amenacin de distorsionar la competència, afavorint determinades

empreses o la producció de determinats productes, en la mesura que afecti el comerç

entre els estats membres (Donders Karen, 2012, p.62).

És a dir, de la definició se n'extreu que les mesures, per poder rebre ajuts, no han de

distorsionar la competència de mercat entre els estats membres.  

L'article 107 (1) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea identifica tres criteris,

que han de ser complerts per tal que les mesures puguin ser considerades ajuts estatals:

hi  ha  d'haver  una  transferència  dels  recursos  estatals;  la  mesura  ha  de  conferir  un

avantatge selectiu  respecte  alguns sectors  -normalment  els  governs donen suport  als

1 El Tractat de Funcionament de la Unió Europea és un tractat jurídic que va ser firmat l'any 1957 a Roma i que ha 
anat reformant-se fins a dia d'avui. L'última reforma es va produir amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. 
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mitjans  públics  i  no  als  privats,  de  manera  que  ja  hi  ha  una  selecció  per  raons  de

naturalesa dels mitjans- i el suport pot provocar danys entre el tractat i la competició dels

Estats Membres, -la fundació dels radiodifusors públics pot comportar una distorsió de la

competició- (Donders Karen, 2012, p.63).

La norma, però, no és entesa de la mateixa manera per tothom, hi ha estats membres que

argumenten, per exemple, que la taxa de llicència no és una transferència dels recursos

de l'estat. En aquest sentit, la línia entre el control del govern i el no control és tan fina,

que ni tan sols hi ha una llei específica que reguli aquest aspecte. A més a més, cap estat

membre no ha preguntat mai als tribunals europeus sobre aquest tema, potser per la por a

rebre una resposta negativa. 

2.2.2. L'excepció cultural

Entendre el servei públic com l'eina per potenciar la cultura i, per tant, ajudar-lo perquè

pugui complir aquesta finalitat no és feina fàcil.  En aquest cas, cal fixar-se en el mateix

article 107 del TFUE però a la disposició número 3, que diu:

Els ajuts estatals són compatibles amb el mercat intern  si promouen la cultura i la

conservació del patrimoni, quan no afectin les condicions de comerç i la competició en la

comunitat, en contra de l'interès comú. (Official Journal of the European Union, 2008). 

Segons Karen Donders, hi ha dos factors que expliquen aquest argument. En primer lloc,

la Comissió ha argumentat que la justificació de la cultura només pot ser invocada quan

l'ajut específicament i exclusiva s'adreci a objectius culturals. En segon lloc, encara no

tenen clar com l'aplicació d'aquest article pot ser més efectiu, eficient i més beneficiós pels

radiodifusors  públics.  Tot  i  això,  la  professora  de  dret  internacional  Evangelia

Psychogiopoulou critica que aquest article intenta atacar l'equilibri entre el mercat comú i

els objectius culturals (Donders Karen, 2012, p.66). 

D'altra banda, la Unió Europea desenvolupa programes per la protecció de la cultura. Un

d'ells  és  l'Europa  Creativa,  programa marc  de  la  Unió  Europea  que  dóna  suport  als
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sectors de la cultura i  als mitjans de comunicació.  Entre altres aspectes, el  programa

subvenciona les iniciatives del sector cultural i del sector audiovisual.  

Des del programa entenen que donar suport a la cultura significa protegir-la i promoure-la.

Denuncien  que  “el  sector  cultural  ha  estat,  des  de  fa  temps,  subdesenvolupat  i

relativament ignorat pel que fa a la seva potencial contribució al conjunt de la societat”, i

asseguren que “la protecció del patrimoni cultural europeu per les amenaces humanes i

mediambientals és necessari per a sobreviure” (Creative Europe). Un exemple de la feina

que duen a terme és la posada en marxa del programa de cultura 2007-2013 i d'altres

programes que s'estan implementant actualment per mirar de seguir protegint la cultura. 

2.2.3. Excepció per interessos econòmics

L'economia segueix sent una prioritat. Recuperant el Tractat de Funcionament de la Unió

Europea, s'observa que l'article 106 (2) diu el següent:

Les empreses encarregades del funcionament dels serveis d'interès econòmic general o

que tinguin el caràcter d'un monopoli productor d'ingressos estaran subjectes a les

normes contingudes en els Tractats, en particular a les regles de la competència, en la

mesura que l'aplicació d'aquestes normes no obstaculitzin l'actuació, per llei o per fets, de

les tasques particulars que se'ls assignin. El desenvolupament del comerç no s'ha de

veure afectat fins al punt que seria contrari als interessos de la Unió (Official Journal 115,

2008).

L'article, segons Donders, determina que hi ha una necessitat per equilibrar la integració

del mercat i  l'eficiència econòmica per una banda i  perseguir els objectius de l'interès

públic de l'altra. Cal destacar, també, que aquest article no estalvia de concedir algunes

mesures de suport.  La idea és proporcionar una aplicació més flexible de les normes

d'ajuts estatals destacant la importància social d'alguns serveis. Tot i això, Karen Donders

recorda  que  l'article  106  del  TFUE  només  pot  ser  utilitzat  quan  un  servei  d'interès

econòmic general (SIEG) és real i quan l'ajut és completament necessari i proporcional.

Així  doncs,  si  es  compleixen  aquestes  tres  condicions,  les  distorsions  del  mercat  es

minimitzen. 
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En aquest sentit,  l'article 106 el que fa és intentar “superar l'espai difícil  que ocupa el

servei públic en la nova economia i salvaguardar la provisió de serveis efectius i d'alta

qualitat  de  l'interès  econòmic  general  com un component  clau  del  benestar  europeu”

(Anestis P Drakakis, 2006, p. 60-66). 

2.2.4. El protocol d'Amsterdam

Els articles explicats anteriorment són complementats per un element final:  el protocol

d'Amsterdam,  un  annex  incorporat  l'any  1997  al  tractat  d'Amsterdam.  El  protocol

representa un fort compromís cap al concepte “estil europeu” del servei públic. És a dir, el

protocol estableix que “el servei públic està directament relacionat amb les necessitats

democràtiques,  socials  i  culturals  dels  ciutadans  europeus  i  és  una  necessitat  per

mantenir el pluralisme” (Ferrell Lowe, Gregory Bardoel Jo, 2007, p.11).  Karen Donders, a

més a més, qualifica el protocol com a vital perquè estableix les competències dels estats

membres i de la Comissió relacionades amb els ajuts estatals i el servei públic (Donders

Karen, 2012, p.70). 

El protocol fonamenta que, per una banda, és potestat dels estats membres proporcionar

finançament pels serveis públics, prèviament definits i organitzats per cada estat membre.

D'altra  banda,  la  Comissió  té  la  responsabilitat  d'assegurar-se que el  finançament  del

servei públic no afecta negativament a les condicions de comerç i a la competència, en

termes  que  no  siguin  contraris  a  l'interès  comú.  És  per  això  que  aquest  protocol  és

percebut com una transacció específica de l'article 106 del TFUE. Cal matisar, però, que

el protocol no deixa de tenir funcions polítiques i legals que recorden que el servei públic

forma  part  del  mercat  i  que,  per  tant,  està  subjecte  a  les  normes  de  competició  de

l'economia. 

2.2.5. Aspectes procedimentals: competències, tipus d'ajuts i fases

El procediment de com s'han d'establir les normatives és establert a l'article 108 del TFUE

i complementat per altres regulacions específiques. La Comissió juga un paper central en

els ajuts estatals,  ja que té el  poder executiu d'aplicar els ajuts i  el  poder judicial  per

22



avaluar possibles infraccions. En aquest sentit, els tribunals europeus també tenen poder

judicial en aquest àmbit, i també hi ha implicats altres actors, com els mateixos estats

membres. Tots els actors que participen en aquest procés assumeixen diferents rols i

vetllen per oferir els ajuts estatals que corresponen. Ara bé, davant d'una situació en què

no sigui compatible facilitar un ajut, la Comissió sempre pot negociar amb l'estat membre

en qüestió. En el cas que l'estat membre refusi l'oferta de la Comissió, aquesta podrà

iniciar els tràmits per la denegació de l'ajut i  pot, també, imposar mesures de manera

unilateral per ajustar el règim d'ajuts. Un fet que, segons Karen Donders, no passa massa

sovint. 

Així doncs, el rol central de la Comissió és introduir, alterar o modificar els règims d'ajuts.

És a  dir,  tots  els  nous ajuts  han de ser  comunicats  a  la  Comissió,  i  aquesta  els  ha

d'aprovar abans que els estats membres els implementin. La Comissió disposa de dos

mesos  per  demanar  tota  la  informació  i  a  partir  d'aquí,  els  estats  membres  poden

implementar  l'ajut.  Si  un  estat  membre  tira  endavant  un  ajut  sense  haver  rebut  la

notificació conforme la Comissió l'ha aprovat, està cometent una il·legalitat. 

Com a conclusió, i per resumir tota la informació anterior: El procediment arrenca amb la

notificació i finalitza quan la Comissió conclou que el règim d'ajuts notificat no és d'ajuts

estatals d'acord amb l'article 107 (1) del TFUE. Si aquesta decisió no acaba de ser clara,

s'inicia una investigació formal, que només es posa en marxa si la Comissió té seriosos

dubtes sobre si l'ajut és compatible o no amb el mercat comú. Les investigacions tenen

com a punt clau la transparència, i han permès en més d'una ocasió posar negre sobre

blanc alguns casos opacs, com és el cas d'Espanya, Itàlia, Portugal i França, els quals

Donders descriu com a “molt lluny de ser transparents” (Donders Karen, 2012, p.122).

En definitiva, el protocol d'Amsterdam és “pels estats membres la garantia d'una regulació

autònoma;  pels  radiodifusors,  el  reconeixement  de  la  seva  independència;  per  la

Comissió, un aclariment de les normes existents i per les companyies privades, impedeix

l'exclusió  del  finançament  dels  radiodifusors  de  les  normatives  dels  ajuts  estatals”

(Donders Karen, 2012, p.83).
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El fet que hi hagi ajuts estatals no garanteix que tothom hi estigui a favor. Un exemple el

trobem en el  sector  privat.  Els  radiodifusors  privats  van començar  a  qüestionar-se  el

sistema  d'ajuts  pels  mitjans  públics  a  Brussel·les  a  finals  de  l'any  1980.  El  que

qüestionaven eren, bàsicament, dos aspectes: el sistema de doble finançament d'alguns

mitjans  públics  i  l'àmbit  holístic  dels  seus  competidors  que  enregistraven  diversos

programes de ràdio i televisió. 

Les  companyies  privades  no  són  les  úniques  que  hi  estan  en  contra,  alguns  estats

membre  (sobretot  els  Països  Baixos  i  Flandes),  s'han  oposat  a  l'aplicació  d'aquesta

normativa d'ajuts estatals. D'altres argumenten que, tal com s'ha esmentat anteriorment,

les taxes de llicència no són ajuts estatals, ja que no corresponen a transferències dels

recursos governamentals. 

Finalment, anteriorment s'ha fet referència a la vaguetat i a l'ambigüitat de les normatives.

Per tal de poder acabar amb aquesta vaguetat i, per tant, definir els conceptes tal com són

i establir normes concretes, es va posar en marxa un sistema anomenat “ex ante”. Es

tracta d'un mecanisme de control  que va ser inspirat  pel  test  públic  del  Regne Unit  i

consisteix a analitzar abans -tal com diu el  nom- el valor públic respecte l'impacte del

mercat. 
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3. MODELS DE  REFERÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC:

En  aquest  segon  capítol  s'expliquen  les  característiques  de  tres  models  diferents  de

servei públic per esbossar una idea de la realitat. Els models que s'han escollit han estat

els de França, el Regne Unit i els Països Nòrdics. L'elecció s'ha realitzat tenint en compte

la classificació que fan els especialistes en comparació de sistemes mediàtics, Daniel C.

Hallin i Paolo Mancini.  Cadascun d'ells representa un model diferent: França es considera

mediterrani, mentre que el Regne Unit aposta per un model liberal i els Països Nòrdics per

un  de  proteccionista.  L'organització  del  capítol  s'estructura  a  partir  de  cinc  epígrafs:

història, l'estructura organitzativa, la regulació, el finançament i les audiències.

3.1. El servei públic a França

El primer model de servei públic a analitzar és el francès. La missió del servei públic en

general,  i  del  francès  en  particular,  és  “emetre  missatges  d'interès  general,  informar,

educar i entretenir i emetre qualsevol missatge que vingui per part del Govern a qualsevol

hora, d'acord amb la llei de llibertat de comunicació de 1986 (Open Society Institute, 2005,

p.49). En aquest sentit, cada canal té una sèrie d'obligacions, per exemple: France 3 està

obligada a cobrir l'activitat parlamentària en una transmissió setmanal en directe de les

sessions parlamentàries. Per la seva banda, France 2 ha d'emetre tots els programes

religiosos. 

3.1.1. Història del servei públic francès

La història de la radiodifusió i l'evolució de les polítiques franceses ha estat entrellaçada

des del segle passat i es pot dividir en tres períodes diferents. El primer d'ells és a partir

de l'any 1960 conegut per ser l'època de la “televisió estatal”, en què la televisió era vista

com un instrument per promocionar la cultura i l'educació i no per satisfer els gustos de la

majoria (Open Society Institute,  2005, p.16-18). En aquesta època els mitjans estaven

sota un fort control per part de l'ORTFA (Office de la radio-télévision française), el Govern

utilitzava els mitjans per fer les seves polítiques i interferir en els continguts. Un fet que  es

justificava amb l'argument que la interferència política i l'ambició cultural anaven lligades.
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(Vedel Thierry, 2018, p.2). Aquesta primera etapa va finalitzar amb l'entrada de la publicitat

l'any 1968 i  va  donar  lloc a la  “televisió  comercial”.  Un dels  fets  destacats  d'aquesta

segona fase fou el  desmembrament de l'ORTF en set companyies públiques diferents

amb l'objectiu d'oferir una major varietat i qualitat de productes i garantir la independència

política. 

Finalment el 1982 el monopoli fou abolit i  a partir de 1986 les empreses privades van

poder començar a entrar al mercat de la radiodifusió gràcies a l'aprovació de la llei  de la

Comunicació Audiovisual. Fou en aquesta etapa quan es va crear una entitat reguladora

intermèdia  entre  el  Govern  i  els  mitjans  públics,  l'anomenada  Haute  autorité  de

l'audiovisuel. L'entitat tenia la potestat de nomenar els responsables dels mitjans públics.  

Actualment, i des de l'any 2005, França ha entrat en una quarta etapa marcada per la

televisió digital  terrestre i la transició de l'analogia a la digitalització. Aquesta etapa es

caracteritza per  un  augment  del  nombre de canals disponibles  i  una diversificació  de

l'audiència (Vedel Thierry, 2018, p.3).      

3.1.2. Estructura organitzativa

L'estructura dels mitjans de comunicació públics francesos descansa sobre la corporació

de televisions France Télévisions, fundada l'any 1992, que es divideix en tres branques: la

franco-alemana ARTE, ràdio France i d'altres entitats més regionals. Pel que fa només a

la  televisió  i  tal  com  s'observa  en  la  taula,  França  disposa  de  sis  canals  terrestres

nacionals: tres de privats i tres de públics. 
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Taula 1: Classificació dels sis canals terrestres nacionals de França

Mitjà Titularitat

TF1 Privada

M6 Privada

Canal + Privada

France 2 Pública

France 3 Pública

France 5 Pública
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'estudi Open Society Institute

Pel  que fa  als  òrgans de govern hi  ha el  Consell  d'Administració,  format  per  catorze

membres i  amb un mandat de cinc anys. Els membres es distribueixen de la següent

manera:  dos  parlamentaris  (un  de  l'Assemblea  Nacional  i  un  altre  del  Senat),  cinc

representants de l'Estat nomenats per decret, cinc persones qualificades nomenades pel

Consell Superior de l'Audiovisual, i finalment dos representants del personal. Les cadenes

públiques France 2 i France 3 comparteixen la figura del president. 

L'altre  òrgan de govern és el  Comitè Executiu,  òrgan que porta  la gestió  diària  de la

companyia. Pel que fa a les funcions del president, s'encarrega de nomenar les direccions

generals de la Corporació, entre elles les dels canals de televisió. 

A partir de l'any 2008, el president de la República nomenava directament els presidents

dels organismes públics dels mitjans de comunicació. Abans, de l'elecció del president se

n'encarregava  el  Consell  Superior  de  l'Audiovisual  però  Nicolas  Sarkozy  va  decidir

canviar-ho,  un  fet  que  va  ser  criticat  perquè es  considerava  que hi  havia  la  voluntat

d'interferir en la independència dels mitjans (Gutiérrez Álex, 2012). No obstant això, quan

François Hollande va guanyar les eleccions presidencials l'any 2012, va prometre que el

director de la Coporació pública tornaria a ser elegit pel CSA, i així va ser l'any 2015.

Actualment la presidenta i directora és Delphine Ernotte, qui té un mandat de cinc anys i

que ja s'ha sotmès a una qüestió de confiança. (Ebu, 2015).   
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3.1.3. Autoritats reguladores

El sistema de regulació francès està establert a la llei de llibertat de comunicació de 1986,

que ha estat modificada i complementada posteriorment per altres decrets. Una curiositat

que destaca de França és la manera com entenien anteriorment el concepte regulació.

Ells distingien entre reglamentació (el procés de fer les lleis i les regulacions) i la regulació

(el procés d'implementar les lleis) (Open Society Institute, 2005, p.24). Això comportava

que  la  reglamentació  estigués  a  càrrec  del  Govern  i  del  Parlament,  mentre  que  la

regulació la implementava el conjunt de l'administració pública. 

En el procés de regulació del servei públic francès hi participen tres actors principals: el

Govern, el Parlament i Consell Superior de l'Audiovisual  (CSA). El govern designa les

polítiques  de  radiodifusió,  les  lleis  de  radiodifusió  i  els  elements  que  permeten

implementar les lleis. Pel que fa al Parlament, vigila el compliment de les lleis i controla el

finançament de les corporacions de radiodifusió públiques. Finalment, el Consell Superior

de l'Audiovisual, fundat l'any 1989, concedeix llicències pels radiodifusors privats, nomena

els  directius  dels  radiodifusors  públics  i  supervisa  les  programacions  de  totes  les

corporacions de radiodifusió. 

El CSA té una estructura col·legial, formada per nou membres nomenats per decret pel

president  de  la  República.  Dels  nou  membres,  tres  són  escollits  pel  president  de  la

República, tres més pel president de l'Assemblea Nacional i els tres restants pel president

del Senat. El seu mandat és de sis anys, el qual es renova dos terços cada dos anys. El

Consell Superior de l'Audiovisual ha de complir dos principis: la preservació sociocultural

de la diversitat i la preservació de la competició dins el sistema de radiodifusió. En aquest

sentit, la llei francesa estableix que:
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Els radiodifusors públics han de servir l'interès públic i estan a càrrec de realitzar missions

de  servei  públic.  Han  de  proporcionar  al  públic  un  conjunt  de  programes  i  serveis

caracteritzats per la diversitat i el pluralisme, la qualitat i la innovació, el respecte pels

drets de les persones i els principis democràtics definits per la constitució.  (Open Society

Institute, 2005, p.40-44).

Tal com es llegeix en el fragment de la llei, les normes hi són per garantir el pluralisme i la

diversitat. En el cas de França, la regulació distingeix dos tipus de pluralisme: l'intern i

l'extern.  L'extern està  molt  relacionat  amb la  diversitat  de canals.  En canvi,  l'intern fa

referència a la diversitat de programes de cada canal. El Consell Superior de l'Audiovisual

ha de vetllar per la imparcialitat de la informació i per garantir la representació de les

minories dins la societat francesa. 

Un dels punts complexos del pluralisme són les campanyes electorals. En aquest punt, la

legislació diferencia entre precampanya i campanya. En la primera, el servei públic ha de

garantir un accés equitatiu a tots els partits polítics. I en la segona, ha de garantir els

mateixos temps per tots els candidats. Tot i això, els partits que no tenen representació

parlamentària o els sindicats que no es consideren representatius no disposen de minuts

en pantalla. 

Els  diferents  mitjans  que  s'aprecien  a  la  taula  anterior  van  aconseguir  treballar  amb

independència a partir dels anys vuitanta. Actualment, tot i que la legislació vigent compta

amb els principis per garantir que les pressions polítiques i econòmiques no interfereixin

en la professió, no hi ha instruments concrets per garantir, per exemple, la independència

editorial. Davant del fet de rebre pressions els periodistes poden confiar en els sindicats o

en les organitzacions corresponents per solucionar el conflicte o bé poden publicar les

pressions que reben en un altre mitjà i denunciar-ho (Open Society Institute, 2005, p. 24). 

3.1.4. Sistema de finançament

El  sistema  de  finançament  públic  és  mixt,  és  a  dir,  combina  diverses  formes  de

finançament:  el  cànon  i  la  publicitat,  que  va  ser  incorporada  a  la  televisió  francesa
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l'octubre de 1968 i representa un 40% dels ingressos. No obstant això, el Govern francès

va aprovar una reforma, l'any 2008, amb l'objectiu d'eliminar per complet la publicitat a

tres anys vista. Tot i això, actualment està restringida, ja que no se'n pot emetre entre les

20.00 del vespre i les 6.00 de la matinada. Per compensar-ho, el Govern va implantar

dues noves taxes: una del 3% en la recaptació d'anuncis de les cadenes privades i un

0,9% en les operadores de telèfon i internet (Ros Elianne, 2008). 

Pel que fa al cànon, suposa el 64% dels ingressos i equival a 118 euros anuals per llar.

Aquest impost es paga a través de la declaració de la renda, i ho han de fer tots aquells

que tinguin un receptor de televisió a casa. La quantitat a pagar és la mateixa sigui quin

sigui el nombre de receptors que hi hagi en una llar (Clotet Caballé Raimon, 2016-2017,

p.64-65). 

Com a complement, a vegades reben ajuts estatals en forma de subsidis per objectius

específics.  Per exemple,  poden rebre diners del  ministeri  d'Afers Exteriors per emetre

programes d'arreu a la televisió francesa. 

3.1.5. Audiències

Els índexs d'audiències són els baròmetres de la feina ben feta. Des de l'any 2015 que la

corporació pública es consolida com a líder malgrat l'àmplia fragmentació d'audiències.

L'any 2017 France télévisions es va ratificar com el grup audiovisual més vist amb un

28,3% d'audiència, deixant la televisió privada TF1 amb un 20% d'audiència. En aquest

sentit,  la cadena France 2 és la que va obtenir millor quota de pantalla amb un 13%,

seguit de France 3 amb un 9,1%. En tercer lloc, France 5 va obtenir un 3,6% de share i el

canal juvenil France 4, que va ampliar el seu contingut en animació i entreteniment, va

aconseguir un 1,8% d'audiència. 

A banda  dels  baròmetres  d'audiència,  un  altre  factor  important  és  la  satisfacció  dels

espectadors. En aquest sentit, els programes més ben puntuats de l'any 2017 van ser els

culturals amb una nota superior al 8,5 (Francetéléspectateurs, 2017). 
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3.2. El servei públic al Regne Unit

El segon model a exposar és el del Regne Unit. En aquest cas, i a diferència del sistema

de mitjans francès, es tracta d'un sistema liberal del servei públic. 

Com en el cas francès, les diverses cadenes tenen una sèrie d'obligacions a complir. Per

exemple, el canal 3 ha d'oferir una diversa varietat de programes, el canal 5 també ho ha

de fer però, en aquest cas, han de ser de notícies, afers actuals, programes religiosos i

programes  infantils.  Destaca  el  canal  4,  que  fou  fundat  l'any  1982,  per  suplir  les

mancances de pluralisme:  ofereix  els  serveis  que no són oferts  a  les  altres  cadenes

públiques. En aquest cas ha de demostrar innovació i creativitat en els continguts, apostar

per diferents interessos culturals i incloure programes d'educació sobre la natura i d'altres

valors. 

3.2.1 Història del servei públic al Regne Unit

La  televisió  britànica  ha  gaudit  de  llargs  períodes  d'estabilitat  amb  un  detallat  marc

regulador que ha permès assegurar els objectius del servei públic. I això ha donat els

seus fruits: la televisió pública continua sent el mitjà de preferència pels ciutadans per

informar-se i entretenir-se. De fet, aquesta estabilitat i el consens sobre el rol necessari de

la televisió en la societat, juntament amb el principi  clau que la radiodifusió ha de ser

independent  de l'Estat,  ha permès dotar  a la  televisió d'una posició privilegiada en la

política britànica (Open Society Institute, 2005, p.449-450). 

No obstant això, la situació del sector de radiodifusió ha canviat en els darrers 15 anys per

culpa o gràcies a la incorporació de suports multicanal. Tant és així que l'any 1982 només

hi havia tres canals subministrats per dos radiodifusors: la BBC i totes les empreses que

conformaven la ITV 3. A partir  d'aquell  any, es va introduir un quart  canal, l'anomenat

canal 4, que fou establert com una corporació privada amb obligacions de servei públic

sense ànim de lucre però finançada amb ingressos comercials. Aquest canal disposa d'un

subcanal  en  gal·lès  destinat  als  habitants  de  Gal·les,  el  qual  ha  d'emetre  36  hores

d'informació en gal·lès (Open Society Institute, 2005, p.449-450). Finalment l'any 1997 es
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va introduir  el  cinquè canal  terrestre,  canal  5,  que ha consolidat  un bon nínxol  en el

mercat. 

3.2.2. Estructura organitzativa

Des dels anys 90, el sistema televisiu britànic ha estat el model d'una evolució constant

dels principis del servei públic, establerts en la Carta Reial de la BBC. L'actual sector es

caracteritza per tenir una emissora amb un finançament públic fort, grups comercials amb

obligacions de servei públic i una empresa pública que es finança mitjançant publicitat.

Així doncs, tal com es pot observar en la taula següent, actualment al Regne Unit hi ha

una corporació pública i tres de privades però que tenen les obligacions del servei públic.

Taula 2: Classificació de les corporacions i dels mitjans de comunicació del Regne Unit

Mitjà Titularitat

BBC Pública

ITV Privada

Channel 4 Privada

Channel 5 Privada
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'estudi Open Society Institute

Pel que fa a l'estructura organitzativa, l'òrgan principal del Govern de la BBC és el Consell

d'Administració (BBC Board), format per catorze membres, deu dels quals no executius i

els  quatre  restants  executius.  Dels  deu  membres  que  no  són  executius,  el  Govern

nomena  el  president  i  quatre  membres  com  a  representants  de  les  quatre  nacions

(Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord). Els cinc membres restants són nomenats

pel Consell i els quatre que són executius els nomena la BBC. 

D'aquest procés d'elecció la qüestió que preocupa és el nomenament del president del

Consell pel poder que adquireix aquesta figura amb la nova estructura de Govern de la

BBC, aprovada en la nova Carta Reial.  Aquesta adjudica un ampli marge d'intervenció i

de control del Govern sobre la Corporació, fet que qüestiona la independència política

perquè el nou acord permet la intervenció del Govern per censurar determinats continguts
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(Gifreu Josep, 2017, p.11-14). 

El catedràtic emèrit de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra Josep Gifreu assegura

que aquest  nou consell  de govern  adquireix  molt  més poder  en la  governança de la

Corporació  perquè  “té  la  màxima  responsabilitat  en  les  estratègies  empresarials,  les

decisions editorials  i  creatives i  en el  rendiment  de comptes a l'Ofcom i  a l'auditoria”

(Gifreu Josep, 2017, p.14). 

3.2.3. Autoritats reguladores

Les  normatives  de  regulació  del  servei  públic  al  Regne  Unit  incorporen  les  regles

europees de la “Televisió Sense Fronteres”,  les quals han patit una reforma amb l'entrada

en  vigor  de  l'Ofcom  regulada  per  la  Communication  Act  2003.  Aquests  canvis  en

l'estructura, però,  no han suposat un canvi en la cultura de regulació televisiva pel que fa

a la relació entre el Govern i els reguladors. 

L'Ofcom és una nova autoritat reguladora externa, que es va posar en marxa l'any 2003 i

que  actua de la mateixa manera que ho feien els seus predecessors. És el que es coneix

com “el braç llarg” del govern i és independent de l'Estat. No obstant això, ha de rendir

comptes davant del Parlament. 

Aquest òrgan regulador està format per dos membres executius i sis de no executius que

vetllen  perquè  es  garanteixin  els  drets  de  la  integritat,  l'objectivitat,  l'honestedat  i  la

transparència. En l'article 3 del  Communication Act 2003 s'estableix, a més a més, que

l'Ofcom ha d':

(a): Augmentar els interessos dels ciutadans en relació a aspectes comunicatius i (b):

Augmentar els interessos dels consumidors en el mercat, promovent la competència (The

Stationery Office, 2003, p.22).

També té la responsabilitat de promoure la protecció dels menors i assegurar un servei

públic  sa.  I  perquè  això  passi  s'ha  de  garantir,  entre  altres  coses,  el  pluralisme  i  la
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independència política. Normalment aquests drets estan recollits en les constitucions de

cada  país  com  és  el  cas  de  França,  on  estan  clarament  especificats  en  el  text

constitucional. Però en aquest cas i a diferència de França, el Regne Unit no disposa

d'una Carta Magna escrita. 

Això no és excusa, però, per aplicar els criteris de qualitat periodística perquè ha ratificat

tant la Convenció Europea de Drets Humans i el Conveni Internacional de Drets Civils i

Polítics. 2 És a dir, el fet que no hi hagi una constitució escrita no vol dir que aquests drets

no  siguin  importants  ni  que  no  es  treballi  per  garantir-los.  És  més,  segons  l'estudi

Television across Europe: regulation, policy and independence, el Regne Unit és un dels

països amb les televisions més plurals (Open Society Institute, 2005, p.480).

Per ells, la independència dels mitjans és més una qüestió de cultura política que legal. Hi

ha un consens entre tots els partits sobre la necessitat de no interferir en la informació que

emeten els mitjans. En aquest sentit “els radiodifusors del Regne Unit treballen en una

esfera  en  què  les  directrius  del  programa  garanteixen  l'objectivitat  i  el  periodisme

independent, que alhora permet garantir unes editorials lliures de pressions polítiques i

econòmiques de l'Estat” (Open Society Institute,  2005, p.461-462). De fet, només s'ha

hagut d'intervenir amb mesures de censura en sis casos al llarg de tota la història (Open

Society Institute, 2005, p.461-462). 

 

Els mitjans públics, però, disposen d'un altre sistema de regulació, a banda de l'Ofcom. La

legislació que regula la BBC és la  Carta Reial  (Royal  Charter),  firmada per  la reina i

renovada cada 10 anys. Aquesta Carta Reial estableix que les funcions de la corporació

pública són:

...Proporcionar la radiodifusió de programes d'informació, entreteniment i educació per

una audiència generalista en el Regne Unit... (Open Society Institute, 2005, p.461-462).

2 La Convenció Europea de Drets Humans estableix en l'article 10 la protecció de la llibertat d'expressió. En el cas 
del Conveni Internacional de Drets Civils i Polítics es tracta de l'article 19. 
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3.2.4. Sistema de finançament

Els  mitjans  públics  com la  BBC es  financen  amb  llicències  (cànon)  i  amb  ingressos

comercials, però no a través de la publicitat. Les llicències, el cost de les quals està fixat

pel  Govern, asseguren un finançament constant que permeten a la cadena oferir  una

àmplia gamma de productes i serveis. En aquest sentit, el cànon és de 171,4 euros a

l'any, un cost que ha augmentat després de set anys congelat (ABC, 2017) i suposa el

70% dels seus ingressos. No obstant això, no tothom ha de pagar aquest impost. Les

persones majors de 75 anys estan exemptes del pagament, mentre que els invidents o les

persones que tenen un dèficit de visió important paguen la meitat de l'impost. Si no es

compleixen aquests requisits, s'ha de pagar l'impost al complet i el càstig per no fer-ho és

una multa de més mil euros (Clotet Raimon, 2016-2017, p. 62). 

Tal  com s'ha comentat,  la  BBC també rep ingressos d'activitats  comercials,  els  quals

suposen un finançament complementari que ha anat guanyant pes al llarg dels anys però

que encara representa una petita part de tots els beneficis. De fet, la BBC ja fa anys que

ofereix alguns programes comercials. Ho fa des del 1923 amb publicacions a revistes com

Radio Times. 

De totes maneres, per poder complir amb les normatives de transparència, el mitjà ha de

separar  bé  els  programes de servei  públic  dels  comercials  per  assegurar  que no es

produeix una distorsió de la competició utilitzant llicències públiques per finançar serveis

comercials. 

3.2.5. Audiències

La cadena pública  del  Regne Unit  va  aconseguir  l'any passat  arribar  als  372 milions

d'espectadors  per  setmana.  És a  dir,  va  aconseguir  un  31,57% de quota  de pantalla

durant l'any 2017, situant-se, d'aquesta manera, com a cadena líder d'audiència amb una

diferència de 9,86% respecte a la segona cadena, la privada ITV amb un 21,71%. Pel que

fa a Channel 4, també privada, va obtenir un 10,23% i Channel 5 un 6,53% (Statista,

2018).
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Quant a la satisfacció dels espectadors, un 51% es mostra satisfet amb la televisió pública

i la puntua amb un notable, mentre que el 38% l'aproven però amb una nota justa i el 10%

la  suspenen.  En aquest  cas,  els  espectadors  es  mostren més satisfets  amb la  ràdio

pública, ja que el fragment que la puntua amb notable augmenta fins al 64%, mentre que

el que la suspèn redueix al 4%.

3.3. El servei públic als Països Nòrdics

El tercer model de servei públic a analitzar en aquest treball és el dels Països Nòrdics. En

aquest  cas,  s'aposta  per  un  servei  públic  proteccionista  fortament  relacionat  amb les

tradicions democràtiques. Tot i  estar molt avançats, els Països Nòrdics no van ser els

primers a disposar de mitjans públics perquè segons la investigadora de l'entitat Nordicom

Eva Harrie volien veure com funcionava en els altres països abans de provar-ho ells, i així

assegurar-se l'èxit (Harrie Eva et al, 2013, p.19).

3.3.1. Història del servei públic als Països Nòrdics

El servei públic i, concretament, la ràdio pública es va instaurar als anys 1920-1930 com

monopolis públics finançats a través de llicències. Representava una solució pragmàtica a

l'escassetat  de freqüències d'aquella  època i  a  més a més,  anava amb sintonia amb

l'oferta d'altres serveis públics com la sanitat i els trens. No obstant això, a mesura que es

va anar implantant cada vegada més, es va entendre el mitjà de comunicació com una

nova eina per educar que permetia arribar més lluny i a molta més gent (Nissan Christian

S, 2013, p.13-14). La idea principal era que l'Estat només havia de decidir l'organització

de  la  ràdio  -i  posteriorment  de  la  televisió-  per  tal  de  garantir  la  independència

periodística. 

Els canvis al servei públic arribaven cap als anys 90, quan el mercat televisiu i radiofònic

obria les seves portes a la competició.  El  principal  objectiu que tenien era trobar una

estratègia  per  poder  suportar  els  nous  reptes.  Una  estratègia  que  va  haver  de  ser

desenvolupada en relació amb els mitjans privats. L'entrada a la competició de mercat va

suposar una nova regulació de les estructures del monopoli. Finalment l'any 2010 es va
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iniciar l'últim període, el de la digitalització. 

En  els  seus  inicis,  un  dels  aspectes  rellevants  era  la  ingerència  política.  No  només

decidien sobre les polítiques de programes, sinó que a més a més participaven en els

programes i podien dir-hi la seva en les decisions sobre el personal contractat. Després

de  la  segona  Guerra  Mundial,  aquest  control  es  va  anar  reduint  progressivament

recordant l'experiència de la “ràdio estatal” a l'Alemanya Nazi i als països comunistes. 

L'actual servei públic als Països Nòrdics es caracteritza per tenir un grau relativament baix

d'interferència política en qüestions editorials. També es caracteritzen per tenir un suport

ampli de les forces polítiques, tot i que òbviament amb les seves disputes ideològiques.

Cal destacar, també, que mantenir un servei públic fort per aquests cinc països petits és

possible gràcies a la cooperació amb diverses organitzacions. 

3.3.2. Estructura organitzativa

A diferència dels dos models anteriors, als cinc països nòrdics hi ha moltes televisions i

ràdios, tant públiques com privades. És per això que només se n'han seleccionat quatre

de cada país per esbossar-ne una idea (Harrie Eva, 2012, p.56).

Taula 3: Classificació dels canals privats i dels canals de les diferents corporacions públiques

Dinamarca:

Mitjà Titularitat

DR1 Pública

DR2 Pública

TV3+ Privada

Discovery Channel Privada
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Finlàndia:

Mitjà Titularitat

YLE TV1 Pública

YLE TV2 Pública

MTV3 Privada

Nelonen Privada

Islàndia:

Mitjà Titularitat

RÚV Pública

TV 2 Privada

Nova TV Privada

N4 Privada

Noruega: 

Mitjà Titularitat

NRK1 Pública

NRK2 Pública

TV2 Privada

TV Norge Privada

Suècia:

Mitjà Titularitat

SVT1 Pública

SVT2 Pública

Local cable  TV channels Privada
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'estudi Open Society Institute

Pel que fa a l'estructura organitzativa, cal diferenciar les diverses corporacions públiques

de cada país.  En primer  lloc,  a  Dinamarca,  la  Corporació  pública  principal  és la  DR,

fundada l'any 1925. La Corporació s'organitza a través d'un Consell Executiu, format per

11 membres i amb un mandat de 4 anys. Tres dels membres són nomenats pel ministre

de Cultura, sis pel  Parlament i  dos pels treballadors. El  Consell  marca les directrius i

activitats del Consell  d'Administració, el qual es dedica a les gestions administratives i
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financeres i té la responsabilitat general de l'entitat. El Consell està subjecte a la llei de

responsabilitat mediàtica. L'actual directora del Consell d'Administració és Maria Rorbye

Ronn. (Nyheder, 2017). 

Pel que fa a Finlàndia, la Corporació pública és la YLE, que compta amb diversos canals

televisius  i  emissores  de  ràdio.  Aquesta  corporació  està  governada  per  un  Consell

Administratiu,  format  per  21 membres,  que té  la  funció de supervisar  les tasques del

servei públic. Per sota del Consell Administratiu hi ha el Consell de Directors i el conseller

delegat, que actualment és Lauri Kivinen (YLE, 2018). El Consell de Directors està format

entre 5 i  8  membres,  els  quals no poden formar part  del  Consell  d'Administració.  En

aquest cas, una de les seves tasques és elaborar els pressupostos anuals. 

El tercer país és Islàndia. En aquest cas, la Corporació pública és la RÚV, i és gestionada

per un Consell Executiu, integrat per 9 membres nomenats pel Parlament i elegits en una

assemblea general al gener de cada any. A banda del Consell Executiu, també hi ha un

Consell  d'Administració  presidit  pel  director  general,  que  actualment  és  Magnús  Geir

Pórdarson. 

Quant a Noruega, la Corporació pública és la NRK. L'òrgan directiu més important és la

Junta General, convocada pel Ministre de Cultura. En un nivell inferior hi ha el Consell

d'Administració, format per 9 membres amb un mandat de dos anys. 6 d'ells són elegits

per la Junta, inclosos el president i  el  vicepresident i  els tres restants representen als

treballadors.  El  Consell  també  és  l'encarregat  d'elegir  el  Director  General  de  la

Corporació,  que actualment  és Thor Gjermund Eriksen (Nyheter,  2017).  D'altra banda,

també hi ha el Consell de Radiodifusió, format per 14 membres amb un mandat de 4 anys,

8 dels quals són elegits pel Parlament i els 6 restants pel Govern. 

Finalment, la Corporació pública sueca més important és la SVT, fundada l'any 1956. La

Corporació  és  dirigida  per  un  conseller  delegat  nomenat  pel  Consell  d'Administració,

presidit actualment per Lars Engqvist. El Govern és qui escull els membres del Consell,

després de consultar-ho amb els partits parlamentaris. Paral·lelament, són els membres

del Consell qui elegeixen les personalitats que formaran la Junta Directiva (Moe Hallvard
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and Mjos Ole J, 2013, p.79).

3.3.3. Autoritats reguladores

La legislació, acompanyada de la regulació i els decrets, permet garantir al servei públic

dels Països Nòrdics en el seu conjunt els drets de proporcionar valors democràtics, la

cultura  i  la  llengua nacional  i  restar  al  servei  de  la  població  (Harrie  Eva,  2012,  p.9).

Aquesta  regulació  ve  condicionada  per  la  regulació  europea,  sobretot  pel  que  fa  al

contingut, la distribució, el copyright i els ajuts estatals. Els diferents òrgans reguladors

treballen  a  partir  del  principi  del  “braç  llarg”.  Aquest  és  un principi  que parteix  de  la

separació de poders i que té 3 fases (Moe Hallvard and Mjos Ole J, 2013, p.77-84). 

- Funcionament diari de les emissores públiques: En aquesta fase es vetlla perquè els

òrgans de Govern no interfereixin  en la  informació,  ja  que si  no hi  ha independència

política, hi ha el risc que els mitjans no facin informació, sinó mera propaganda política.

Així  mateix,  també  es  té  en  compte  l'elecció  dels  càrrecs,  fent  especial  èmfasi  a  la

trajectòria política dels càrrecs en qüestió per evitar un control polític molt més directe

(Moe Hallvard and Mjos Ole J, 2013, p.81).

-  Supervisió dels radiodifusors públics: En segon lloc, defensen que cal fer auditories i

escrutinis per avaluar els mitjans. Amb aquestes supervisions queden eliminades totes les

suposicions d'influència directa dels poders executius i del Parlament. D'aquesta manera

es manté una clara separació entre els mitjans de comunicació i els poders polítics. La

Junta de Ràdio i Televisió és l'organisme regulador de la Corporació pública danesa, la

qual pertany al ministeri de Cultura i totes les seves tasques estan estipulades a la Danish

Radio and Television Act.

Pel que fa a Noruega, l'autoritat reguladora des del 2005 és la Media Authority, que depèn

del ministeri de Cultura. D'altra banda, la nova autoritat reguladora sueca es va establir

l'any 2010 en substitució de l'autoritat de ràdio i televisió. A diferència de les anteriors, en

el cas finlandès, l'òrgan regulador pertany al ministeri de transport i comunicació. 
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En tractar-se de països diferents, tot i que amb molt denominadors comuns, i d'òrgans

reguladors  diversos,  es  produeixen  diferències  entre  ells,  evidenciant  que  el  model

finlandès és el més independent (Moe Hallvard and Mjos Ole J, 2013, p.84).

-  Finançament  dels  radiodifusors: La  tercera  i  última  fase  és  la  que  genera  més

discrepàncies.  Si  bé  el  finançament  dels  mitjans  públics  sempre  ha  estat  mitjançant

llicència (cànon), no ha existit mai un consens unànime sobre com havia de funcionar ni

de com s'havia de regular. Un exemple: l'últim debat que s'ha posat sobre la taula és si

aquest model de finançament també s'ha d'incorporar per rebre equipaments de recepció,

a banda de la televisió. Aquesta és una fase que demostra la natural i dinàmica evolució

del finançament dels mitjans públics als Països Nòrdics.

3.3.4. Sistema de finançament

El  servei  públic  dels  Països  Nòrdics  és  finançat  a  través  de  l'audiència.  Aquest

procediment es remunta als anys en què es va introduir el concepte, de manera que en

els cinc països es considera fonamental que l'audiència financi el servei públic. Els mitjans

públics es financen amb llicències (cànon), que han permès dotar al servei públic d'una

bona  estabilitat  financera,  i  que  alhora  els  permet  planificar  les  seves  operacions,

programes i les inversions a llarg termini (Engblom Lars Äke, 2013, p. 95-97). 

Que  la  gent  pagui  pel  servei  públic  és  una  manera  que  permet  ser  més  exigent  als

ciutadans, ja que són ells els qui l'estan finançant. Això fa que els mitjans procurin tenir

una  bona  relació  amb  la  ciutadania.  Relació  que  aconsegueixen  enfortir  mitjançant

“programes  interactius,  agafar  idees  de  l'audiència  i  fer  campanyes  per  traslladar  la

integritat periodística i l'autonomia editorial del servei públic” (Engblom Lars Äke, 2013, p.

95-97). 

Pel  que  fa  als  mitjans  privats,  la  majoria  són  finançats  gràcies  a  la  publicitat  i  als

subscriptors. Cal destacar que cap mitjà públic pot demanar obtenir beneficis dels anuncis

publicitaris o de la televisió de pagament. El professor emèrit de comunicació Lars Äke

Engblom assegura que aquesta divisió entre les llicències públiques i sistemes comercials
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permet tenir una situació econòmica estable pel servei públic. 

En  tractar-se  de  cinc  països  diferents,  no  tots  segueixen  escrupolosament  el  mateix

model. A Dinamarca el cost del cànon és de 339,42 euros l'any, una quantitat imposada

pel Parlament. En aquest cas, hi ha la possibilitat de pagar-ho de cop o bé cada mes. Si

s'opta per aquesta segona opció el preu  mensual és de 28, 21 euros (Nyheder, 2018). Pel

que fa a Finlàndia, des del 2013 el servei públic es finança amb l'impost que paguen els

espectadors i les empreses. La taxa, fixada pel Govern, oscil·la entre els 51 i 143 euros a

l'any (YLE, 2017). 

En el cas islandès el preu del cànon és de 115 euros i és fixat pel ministre de Cultura

(Engblom Lars Äke, 2013, p.96), mentre que a Noruega el preu durant el  2018 és de

310,63 euros l'any. Cal tenir en compte que el cànon està dividit en dos períodes, que es

paguen  al  31  de  gener  i  al  31  de  juliol  (Nyheter,  2017).  Finalment  a  Suècia,  els

espectadors paguen 230 euros l'any ( SVT, 2017). Tant a Noruega com a Suècia el cost

del cànon l'estableix el Parlament. 

3.3.5. Audiències

La  fortalesa  dels  mitjans  públics  dels  Països  Nòrdics  es  demostra  en  els  índexs

d'audiència. En el cas danès, els mitjans públics són els més vistos pels consumidors amb

la TV2 al capdavant amb un 37,9% de quota de pantalla, seguida de la DR amb un 36,7%

de share. Tot i això, ressalta que els espectadors dipositen més confiança amb la DR1

que no pas amb la TV2, que obté un 76% respecte al  83% de l'anterior cadena (DR,

2017). Pel que fa a Finlàndia, el canal més vist l'any 2016 va ser YLE TV1 amb gairebé un

30%, seguida de YLE TV2.3 

Respecte a Islàndia, la Corporació pública RÚV va obtenir durant el  2017 un 56% de

quota d'audiència. Una  xifra que s'ha anat consolidant des de l'any 2006 (Statista, 2018).

D'alltra banda, la NRK de Noruega se situa també en primer lloc amb un 26,2% per la

NRK1 i un 15,1% per la TV2. El tercer lloc l'ocupa la cadena privada Norge amb un 8,4%. 4

3 Les dades d'audiència de Finlàndia són de l'any 2016 perquè no s'han pogut trobar dades més actualitzades. 
4 Les dades de quota d'audiència de Noruega són de la setmana del 25 al 31 de desembre de 2017. Han estat 
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Finalment, a Suècia els espectadors també aposten clarament pels mitjans públics, ja que

durant la primera meitat de l'any 2017 la cadena líder va ser SVT1 amb un 27,1% de

quota de pantalla, seguida de TV4 amb un 20,7% (Statista, 2018) 

Així doncs, tal com es pot observar en les dades exposades, en els cinc Països Nòrdics

els mitjans amb més espectadors són els públics,  si  bé els percentatges de quota de

pantalla varien en funció del país. 

escollides com a mostra per tenir una idea de l'audiència que tenen, ja que en cap cas s'han trobat els índex 
d'audiència de l'any 2017 en la seva globalitat. 
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4. LES CORPORACIONS DE SERVEI PÚBLIC A ESPANYA I CATALUNYA :

Després d'explicar el concepte de servei públic i breument els tres models de referència,

en  aquest  tercer  capítol  s'estudien  les  corporacions  dels  mitjans  públics  espanyols  i

catalans. Seguint la mateixa estructura que en l'apartat anterior, s'expliquen, per separat,

la  Corporació  de  Ràdio  i  Televisió  Espanyola  i  la  Corporació  Catalana  de  Mitjans

Audiovisuals  destacant-ne  la  història,  l'estructura  organitzativa,  la  regulació,  el

finançament i les audiències.

4.1. Corporació de ràdio i televisió espanyola

La Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (CRTVE) és una societat mercantil estatal

creada amb l'objectiu d'oferir i garantir el servei públic de ràdio i de televisió. Està formada

per TVE, una televisió pública de caràcter generalista, que va emetre per primera vegada

un 28 d'octubre de 1956. També agrupa la ràdio pública, RNE, una emissora generalista,

que té els seus orígens en plena Guerra Civil quan el militar franquista José Millan-Astray i

Terreros decideix fundar l'emissora a Salamanca el 19 de gener de 1937. 

4.1.1. Història de la Corporació de ràdio i televisió espanyola

L'actual Corporació deriva de la fusió de RTVE i de les societats: TVE  S.A i RNE S.A., l'1

de gener  de  2017.  Un cop es  van unir  dins  la  Corporació  van entrar  en  dissolució  i

liquidació, tal com estableix la llei  17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal

(RTVE, 2014).

Per tal que la Corporació pogués començar a funcionar, RTVE va aportar el seu capital a

la Corporació, el que li va suposar un increment del capital, un fet que va permetre que

RTVE passes a ser l'accionista majoritari. El 9 de març de 2007, el Consell de Ministres

autoritza a la  Sociedad Estatal  de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de la

totalitat de les accions de la Corporació a RTVE en liquidació. 
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4.1.2. Estructura organitzativa

La Corporació de ràdio i televisió espanyola compta amb molts més canals i emissores

que en els seus inicis, tot i que també n'han desaparegut alguns. Els més coneguts són

els següents:

Taula  4: Llistat dels canals que conformen la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola

Mitjà Titularitat

La 1 Pública

La 2 Pública

24 hores Pública

Teledeporte Pública

Clan Pública

La 1HD Pública

Teledeporte HD Pública

TVE Internacional Pública

Star TVE HD Pública

Ràdio Nacional Pública

Ràdio Clàssica Pública

Ràdio 3 Pública

Ràdio 4 Pública

Ràdio 5 Pública

Ràdio exterior d'Espanya Pública
Font: Elaboració pròpia a partir  de les dades de RTVE

Pel que fa a l'estructura organitzativa,  l'òrgan de Govern més important és el  Consell

d'Administració, format per 9 membres escollits per les corts generals: 5 pel Congrés dels

Diputats i 4 pel Senat, tots amb un mandat de sis anys. Els membres necessiten el suport

d'una majoria de dos terços per ser escollits, o majoria absoluta si després de 24 hores de

la primera votació no aconsegueixen els dos terços. 

Tot  i  que  aquesta  és  l'actual  organització,  l'any  2017  es  va  produir  un  canvi  amb

l'aprovació de la llei 5/2017, de 29 de setembre. Aquesta llei substitueix a la 17/2006, de 5

de juny , de la ràdio i la televisió de titularitat estatal per tal de recuperar la independència

i el pluralisme en l'elecció dels seus òrgans. En la nova llei es contempla que els membres
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del Consell d'Administració, que passaran a ser 10 -6 elegits pel Congrés dels Diputats i 4

pel Senat- i el President siguin elegits per concurs públic amb la participació d'un comitè

d'experts  designats  pels  grups parlamentaris  (BOE,  2017,  p.3).  A més a  més,  també

preveu garantir la paritat dins els òrgans de Govern. 

Podemos, Ciutadans i el PSOE han arribat a un acord per establir els requisits pel concurs

públic. A la convocatòria del concurs s'hi podran presentar aquelles persones que siguin

majors  d'edat  i  tinguin  la  nacionalitat  espanyola,  de  la  Unió  Europea  o  un  especial

arrelament  a  Espanya;  que  tinguin  una  reconeguda  competència  en  el  sector  de  la

comunicació  i  que  reuneixin  els  requisits  d'honorabilitat  –  no  tenir  cap  sentència

condemnatòria i no haver estat inhabilitat, entre d'altres- (Rodríguez Vanesa, 2018). Així

mateix, els candidats hauran d'adjuntar en un termini de 10 dies un document explicant

per quin càrrec es presenten. 

El Comitè d'Experts, que ha de seleccionar els candidats, estarà format per persones de

reconeguda  competència  professional  en  l'àmbit  comunicatiu  i  amb  una  experiència

acreditada no inferior  a  10  anys.  Els  membres d'aquest  comitè  seran escollits  per  la

Comissió Mixta Parlamentària en un termini de 10 dies des de la convocatòria. En aquest

sentit,  “cada grup podrà nomenar com a mínim un expert.  Cada partit  comptarà amb

experts addicionals per cada quatre membres que tinguin en la Comissió configurant un

total de mínim 15 experts i màxim 17” (Rodríguez Vanesa, 2018). Així doncs, quedaria

configurat  de  la  següent  manera:  el  PP en  designaria  5,  el  PSOE  3,  Podemos  2  i

Ciutadans, ERC, PNB, PdeCAT i el grup mixt, un cadascun. 

Una  vegada  seleccionats,  els  candidats  hauran  de  comparèixer  davant  la  Comission

Consultiva de Nombramientos del Congrés dels Diputats i després es produirà la votació

del Consell d'Administració. Per superar la votació hauran de rebre el suport de dos terços

de la cambra en primera volta o bé de majoria absoluta en segona volta. 

D'altra banda, també hi ha el Consell Assessor, constituït per 15 membres i designat pels

grups parlamentaris. Tal com diu el nom, les seves funcions van encarades a assessorar

el Consell d'Administració en qüestions de programació de RTVE. Cal destacar que els

46



seus informes no són vinculants  en  matèries  com la  regulació  del  dret  d'accés o les

normes d'admissió  de la  publicitat  (El  Periódico,  2007).  Aquesta entitat  substitueix els

consells assessors previstos en l'antic estatut de RTVE, els quals mai no van ser creats

(El Periódico, 2007). 

4.1.3. Autoritats reguladores

Pel que fa als òrgans reguladors hi ha la Comisión Nacional de Mercados y Competencia,

un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia que és independent del Govern i que

està sotmès al control parlamentari. L'entitat, creada l'any 2013, representa la integració

de sis organismes: la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de

Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del

Sector  Postal,  el  Consejo Estatal  de Medios Audiovisuales i  el  Comité de Regulación

Ferroviaria i Aeroportuaria. 

Totes aquestes organitzacions es van fusionar per donar lloc a la CNMC, la qual està

formada  per  un  Consell  i  per  un  President,  que  actualment  és  José  María  Marín

Quemada. Pel que fa al Consell, és l'òrgan col·legiat de decisió format per 10 membres

amb  un  mandat  de  sis  anys  no  renovables  i  sotmesos  a  un  règim  estricte

d'incompatibilitats. A més a més del Consell, la Comissió té quatre direccions d'instrucció:

Competència, Energia, Telecomunicacions i Sector Audiovisual. 

La  CNMC  té  com  a  objectiu  principal  “garantir,  preservar  i  promoure  el  correcte

funcionament,  la  transparència  i  l'existència  d'una  competència  efectiva  en  tots  els

mercats  i  sectors  productius,  en benefici  dels  consumidors  i  usuaris”  (CNMC).  D'altra

banda,  com  a  autoritat  reguladora  ha  de  vetllar  pel  compliment  de  la  normativa  de

defensa de la competència espanyola i europea, promoure la competència i supervisar i

controlar tots els sectors econòmics i emprendre les sancions corresponents en cas de

negligència. En aquest sentit,  la Comissió va sancionar RTVE amb 203.508 euros per

superar el límit d'emissió dedicat a autopromocions. Una infracció que, segons l'entitat,

s'hauria comès el març de l'any 2016 a TV1 i TV2.
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La CNMC la va sancionar d'acord amb l'article 13.2 de la llei General de Comunicació

Audiovisual  (LGCA) que estableix que “per  a  la comunicació audiovisual  televisiva,  el

temps dedicat als anuncis publicitaris sobre els seus propis programes i  productes no

podrà superar els cinc minuts per hora de rellotge i els seus continguts estaran subjectes

a  les  obligacions  i  prohibicions  establertes  amb  caràcter  general  per  la  publicitat

comercial” (El Mundo, 2016). 

Aquest, però, no ha estat l'únic cas en què la CNMC ha sancionat la Corporació de Ràdio

i  Televisió  Espanyola.  Ans  al  contrari,  el  2017  la  va  multar  amb  226.600  euros  per

publicitat  encoberta.  En  aquest  cas,  els  missatges  publicitaris  es  van  emetre  entre

l'octubre del 2016 i el gener del 2017 a TV1, TV2, el canal 24 hores, CLAN i Teledeporte.

Aquest cop, RTVE va vulnerar l'article 43.2 de la LGCA, ja que segons la Comissió els

missatges es podrien  considerar  comunicació comercial.  Davant  d'aquests  fets,  RTVE

al·lega que els vídeos emesos formen part  del conveni firmat entre el  Comité Olímpic

Espanyol, Centro Democrático y Social i RTVE i estan dins del programa ADO. 

En el mateix any 2017, RTVE va tornar a ser sancionada per la Comissió per publicitat

encoberta en un programa de Masterchef, en què es promocionava una marca de bodega

al·legant que formava part del patrimoni cultural que s'ensenyava (EFE, 2017). 

Respecte als òrgans de control interns hi ha els Consells Informatius. Es tracta d'òrgans

interns  que  “vetllen  per  la  independència,  l'objectivitat  i  la  veracitat  dels  continguts

informatius difosos per RTVE” (Blanquer Margalida, 2015, p. 109). Actualment hi ha tres

Consells  Informatius:  el  de  TVE format  per  13  membres,  el  de  RNE compost  per  9

persones i el de mitjans interactius integrat per 3 membres (RTVE, 2014). 

La Corporació també està controlada per una comissió mixta de control parlamentari, en

la qual el president de la Corporació ha de comparèixer per donar explicacions de tot allò

que considerin necessari els diputats i diputades.

Els mitjans públics han de complir la legislació vigent en matèria de comunicació. La llei

principal és la 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal. Una llei
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que depèn, alhora, de l'article 20.1.(d) de la Constitució, el qual garanteix els valors del

pluralisme, la  veracitat  i  l'accessibilitat  amb l'objectiu de contribuir  a la formació d'una

opinió pública informada (Llei 17/2006, de 5 de juny de ràdio i la televisió de titularitat

estatal, 2006, preàmbul).

Vetlla perquè tots els ciutadans tinguin accés a una informació rigorosa i  veraç, i  que

aporti tots els punts de vista que es donen dins la societat. Amb aquesta llei el que es

pretén és  “dotar  a  la  ràdio  i  a  la  televisió  de  titularitat  estatal  d'un  règim jurídic  que

garanteixi  la  seva  independència,  neutralitat  i  objectivitat  i  que  estableixi  estructures

organitzatives i un model de finançament que els permeti complir la seva tasca de servei

públic amb eficàcia, qualitat i reconeixement públic” (Llei 17/2006, de 5 de juny de ràdio i

la televisió de titularitat estatal, 2006, preàmbul).

Cal destacar que l'actual llei 17/2006 substitueix a l'estatut de la ràdio i la televisió de

1980, el qual segueix vigent per la llei  de televisió privada (RTVE, 2014). A banda de

l'esmentada llei, els mitjans públics han de complir altres normatives i decrets, com la llei

7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual que fou creada, entre

altres coses, per oferir seguretat jurídica a la indústria i fer possible la creació de grups

empresarials audiovisuals capaços de competir en el mercat europeu (Llei 7/2010, de 31

de març, General de la Comunicació Audiovisual, 2010, preàmbul). O el Mandat-Marc,

que es renova cada 9 anys, i que estableix, entre d'altres, les normatives per protegir els

infants. 

4.1.4. Sistema de finançament

Els ingressos que rep la Corporació provenen íntegrament de l'Estat. L'any 2017 RTVE va

rebre 324,87 milions d'euros de l'Estat, la mateixa quantitat que l'any 2016 (Martín Plaza

Ana, 2017). L'elecció d'aquest model de finançament està justificada en la llei 17/2006, de

5 de juny, de ràdio i televisió de titularitat estatal. 

En el  text s'argumenta que cal un canvi de direcció en el  finançament, i  aquest canvi

passa per “renunciar definitivament i immediatament als ingressos publicitaris i passar a
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un  sistema  únic  de  finançament  basat  en  els  ingressos  públics,  amortint  situacions

d'inestabilitat  pròpies  dels  processos de transició  i  aconseguint  que els  efectes  de la

reducció  publicitària  a  RTVE  es  deixin  de  sentir  com  més  aviat  millor  en  el  mercat

televisiu” (Llei 8/2009, de 28 d'agost, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió

espanyola,  2008,  Capítol  II).  Tot  i  això,  la  norma  sí  que  permet  el  patrocini  “limitat”

d'esdeveniments  esportius  i  culturals,  sempre  que  s'emmarquin  dins  de  la  missió  del

servei públic, sense tenir cap valor comercial. 

Així doncs, en el capítol 1 de la llei s'estableix que la RTVE es finançarà a través de les

compensacions pel  compliment  de  les  obligacions de servei  públic  establertes  en els

pressupostos generals de l'Estat, i de les operadores de telèfon i d'Internet. En el cas de

les operadores de pagament es fixen en un 1,5% i no superaran el 20% del finançament i

les televisions comercials es fixen en un 3% i no suposaran més del 15% dels ingressos

(RTVE, 2009).  En el cas de les operadores de telefonia mòbil es fixa un impost del 0,9%.

Per  tant,  ara  mateix  la  Corporació  es  finança amb subvencions públiques i  impostos

directes sobre les operadores privades de telefonia i televisió, deixant de banda el mercat

publicitari. 

La llei també preveu la creació d'un fons de reserva que només podrà ser utilitzat per

compensar  pèrdues  d'activitats  anteriors  i  RTVE  necessitarà  el  permís  del  Ministeri

d'Economia i Hisenda per poder-ho fer (Llei 8/2009, de 28 d'agost, de finançament de la

Corporació de Ràdio i Televisió espanyola, 2008, Capítol IV). L'entitat suposa un cost de

20,28 euros l'any per cada espanyol.

Una característica d'aquests mitjans és, segon un estudi de la Federació d'Organismes de

Ràdio i Televisió Autonòmics, que són els més barats d'Europa. L'estudi mostra com el

serveis públics espanyols se situen en els primer llocs en termes d'eficiència i estan per

sota la mitjana europea en termes de costos (Forta, 2017). 
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4.1.5. Audiències

En el  darrer  any,  TVE ha augmentat  tres dècimes d'audiència respecte a l'any 2016,

obtenint  d'aquesta  manera  un  10,4%.  Una  xifra  que,  segons  l'anàlisi  televisiu  de

Barlovento, suposa la millor dada d'audiència des de l'any 2012. El canal 24 hores va

obtenir el seu rècord històric amb un 1% de quota de pantalla (Barlovento, 2017, p.10). 

Respecte a la ràdio pública, RNE va tancar l'any 2017 amb 1.391.000 oients, un 2,8%

més que l'any anterior. Entre els programes destacats hi ha “Las Mañanas de RNE” amb

Alfredo  Menéndez,  el  qual  va  arribar  als  54.000  oients  i  “No  es  un  día  cualquiera”

presentat per Pepa Fernández, que aconsegueix els 108.000 oients (RTVE, 2017). Un fet

important també és que el desembre del 2017, RTVE va liderar el consum digital amb

programes com Operación Triumfo, que va aconseguir reunir 3,5 milions de visites (RTVE,

2018). 

4.2. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

L'altra Corporació pública a analitzar en aquest treball és la catalana. Els mitjans públics

de Catalunya formen part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), una

entitat pública que té l'objectiu d'emetre un servei públic de qualitat i garantir la promoció

de la llengua i la cultura catalana. La principal televisió que en forma part és TV3, fundada

l'any 1983 gràcies a Jordi Pujol, que va incorporar en el seu programa electoral la creació

d'un òrgan propi de ràdio i televisió.  Les primeres  emissions regulars van arribar un any

més tard del seu naixement.  La Corporació catalana també agrupa Catalunya Ràdio que,

fundada el mateix any que TV3, és una emissora generalista que amb només un any en

va tenir prou per aconseguir la cobertura del 80% del territori i del 90% de la població

catalana.

D'altra banda, la Corporació també participa en un 30% en l'Agència Catalana de Notícies

i també inclou La Marató de TV3, un projecte d'investigació científica que treballa amb

l'objectiu de recollir diners per la investigació de diverses malalties. Finament també és

membre de la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), de la
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Unió Europea de Radiodifusió (EBU) i de la CIRCOM Regional. 

4.2.1. Història de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Els seus orígens es remunten al 29 de setembre de 1982 amb la creació de la Corporació

Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) a partir de l'aprovació un any més tard de la llei

10/1983,  de  30  de  maig,  de  creació  de  l'ens  públic  Corporació  Catalana  de  Ràdio  i

Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat. Aquesta llei

va estar en vigor 23 anys fins que el 18 d'octubre de 2007 es va aprovar una nova llei,

anomenada 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a

partir de la qual es va canviar el nom a la Corporació. El canvi es basa en l'ampliació de

les seves funcions. 

En  el  text  legislatiu  s'apel·la  als  canvis  profunds  que  ha  experimentat  el  sistema

audiovisual i a la necessitat de revisar els models anteriors i acordar una definició clara

del significat i les funcions del servei públic (Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació

Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2007, preàmbul).

Aquesta  reforma,  que  es  produeix  durant  el  segon tripartit  presidit  per  José Montilla,

també va servir per canviar els òrgans de Govern. Els canvis, però, no van acabar aquí i

és que l'any 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 2/2012, de 22 de febrer, de

modificació  de  diverses  lleis  en  matèria  audiovisual. En  aquest  cas,  amb  la  nova

normativa el que es pretenia era racionalitzar i redistribuir les funcions dels òrgans rectors

per tal d'afavorir una gestió i una estratègia més eficient.  

4.2.2. Estructura organitzativa

Amb el pas dels anys, tant la televisió com la ràdio pública han anat augmentat de canals

fins a tenir-ne 10 en total. La majoria d'ells són canals especialitzats en temàtiques, com

la cultura, els esports i la informació les 24 hores del dia. 
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Taula 5: Llistat dels canals que conformen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mitjà Titularitat

TV3 Pública

33/súper 3 Pública

324 Pública

Esports 3 Pública

TV3 HD Pública

TV3 CAT Pública

Catalunya Ràdio Pública

Catalunya Informació Pública

Catalunya Música Pública

ICAT Pública
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la CCMA

Pel que fa als òrgans de Govern, la CCMA s'estructura en dos òrgans: el  Consell  de

Govern i  el  Consell  Assessor  de Continguts i  de Programació.  El  Consell  de Govern,

format per sis membres i amb un mandat de sis anys, és el màxim òrgan de Govern i

d'administració de la CCMA. Els membres són escollits per una majoria de dos terços de

la cambra parlamentària. En cas de no superar aquesta votació, són elegits per majoria

simple en segona volta.  L'entitat  es reuneix un mínim de quatre vegades al  mes per

treballar per garantir que la programació compleix amb la missió de servei públic. 

La personalitat més important d'aquesta entitat és el president, la figura que exerceix la

direcció executiva ordinària i vetlla perquè s'executin les decisions que pren el Consell de

Govern. Algunes de les funcions que té és convocar i presidir les sessions del Consell i

respondre davant la comissió de Parlament totes les preguntes que li siguin requerides. 

El segon òrgan de Govern és el Consell Assessor de Continguts i de Programació, que

assisteix el  Consell  de Govern  i  el  President  en qüestions polítiques i  d'estratègia de

programació.  Està  format  per  16  membres,  amb  un  mandat  de  4  anys,  elegits  pel

Parlament i hi han d'estar representats els sectors professionals, educatius, associacions

cíviques, culturals i d'usuaris, i els treballadors de la CCMA (CCMA). 
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4.2.3. Autoritats reguladores

La televisió pública catalana està sota el control de diversos òrgans de regulació i control.

En primer lloc, el Parlament disposa d'una comissió específica sobre la Corporació, en la

qual els diputats poden preguntar al seu director totes les qüestions sobre funcionament i

situació actual que vulguin. Unes preguntes que poden ser orals, i que tindran un nombre

límit establert per la Mesa, o bé escrites. 

L'altre  òrgan  de  control  és  el  Consell  de  l'Audiovisual  de  Catalunya,  un  ens  públic  i

independent  fundat  l'any  2000  per  vetllar  per  la  qualitat  i  el  rigor  dels  mitjans  de

comunicació. Entre les diverses funcions que li són encarregades, vigila el compliment del

pluralisme polític, social, religiós, cultural i lingüístic. A més a més, pot demanar informes

sobre aspectes concrets per poder avaluar-los. Aquest òrgan, però, no compta amb el

suport unànime dels grups parlamentaris, ja que Ciutadans, per exemple, va prometre'n

en el seu programa electoral per les eleccions del 27 de setembre, la seva eliminació

perquè  el  consideren  un  “òrgan  de  control  polític”  al  servei  del  pancatalanisme  (El

Periódico, 2015).

Ambdós  òrgans  regulen  la  CCMA tenint  en  compte  les  lleis  establertes  tant  en  la

Constitució com en l'Estatut d'Autonomia. Respecte a aquest últim, es tracta de la llei

orgànica 6/2006, de 19 de juliol, la qual especifica en l'article 146 que “és competència de

la Generalitat l'organització del servei públic i  que és la mateixa Generalitat qui ha de

fomentar el pluralisme lingüístic i cultural en els mitjans de comunicació social”.  

A banda de l'estatut,  també han de complir  amb la  llei  7/2010 de 31 de març  de la

Comunicació Audiovisual, que estableix en els articles 4 i 5 el dret dels ciutadans a rebre

una comunicació audiovisual plural i a la diversitat cultural i lingüística respectivament. I

també el Mandat Marc del sistema públic audiovisual, que es renova cada sis anys pel

Parlament i que té com a objectius “establir les línies bàsiques que han d'inspirar l'acció

del  sistema audiovisual  català,  la  qualitat  informativa,  el  pluralisme i  la  igualtat  entre

homes i dones; la promoció de la llengua i cultura catalanes i de l'aranès; la diversitat i la

cohesió  social  i  la  difusió  del  coneixement...”  (Resolució  616/VIII  del  Parlament  de
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Catalunya, 2010).

4.2.4. Sistema de finançament

El sistema de finançament dels mitjans públics catalans es basa en un sistema mix: amb

fons públics i amb ingressos per publicitat. El Govern de la Generalitat va destinar durant

l'any  2017  236,3  milions  d'euros  (Generalitat  de  Catalunya,  2017).  Respecte  a  la

publicitat,  és  un  dels  problemes  que  té  la  Corporació  pública,  ja  que  l'any  2016  va

ingressar 66,1 milions, només un 20% dels costos totals (CatDiàleg, 2018). D'altra banda,

TV3 li costa 30 euros a cada català (Puig Miquel, 2018). 

No obstant això, al  llarg dels anys s'han fet  palesos els dubtes sobre com s'havia de

finançar la Corporació. 

Amb la  llei  10/1983,  de  creació  de  l'ens  públic,  es  preveia  un  finançament  mix  amb

subvencions  dels  pressupostos  de  la  Generalitat,  la  comercialització  i  la  venda  de

productes i una participació limitada al mercat publicitari. Aquesta idea no es manté amb

la llei 22/2005 de Comunicació Audiovisual de Catalunya, que remarca que la principal via

de finançament són els pressupostos de la Generalitat. 

Més endavant, sota el mandat de Convergència i Unió i amb la llei 2/2012, de 22 de febrer

de  modificació  de  diverses  lleis  en  matèria  audiovisual,  es  planteja  l'eliminació  de  la

publicitat  a  Catalunya  Ràdio,  tot  i  que s'aposta  per  seguir-la  mantenint  a  la  televisió.

Aquest plantejament finalment no es porta a la pràctica. Aquesta llei, també coneguda

com a llei Òmnibus, va comportar diverses conseqüències com el tancament del canal

3XL i la fusió del Súper 3 amb el 33, així com el tancament de corresponsalies a Sud-

àfrica i al Marroc. D'altra banda, també es va plantejar en el seu moment l'externalització

del  departament  comercial,  que  gestiona  la  publicitat,  amb  l'argument  d'estalviar

despeses. La gestió, però,  es va aturar el maig del 2014 (Díez Mercè, 2014).

La Corporació pública arrossega problemes de finançament des de fa anys, i que ja van

provocar  un  ERO  l'any  2013  amb  286  acomiadaments  a  TV3  i  Catalunya  Ràdio.
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Actualment, la Corporació sembla que tampoc viu el seu millor moment econòmic. L'any

2017 el Ministeri d'Economia i Hisenda li  reclamava 167,4 milions d'euros en concepte

d'IVA. El Tribunal Econòmic Administratiu Central, però, ha donat la raó a la CCMA i li

evita haver de pagar 59,7 milions d'euros corresponents al període 2012-2014 que l'Estat

li reclamava (Vilaweb, 2018). 

4.2.5. Audiències

TV3 és la televisió líder a Catalunya des de fa 8 anys. L'any 2017 va aconseguir arribar a

l'11,8%  de  quota  anual  de  pantalla,  deixant  Telecinco  a  una  distància  d'1,7  punts.

Destaquen els informatius per ser líders en audiència i  en credibilitat (95,7%) (CCMA,

2018). El programa més vist del 2017 va ser la retransmissió del Ple del Parlament del 10

d'octubre amb un 52,3% de quota. El 3/24 va aconseguir un 2% de  share, augmentant

cinc dècimes respecte a l'any 2016. 

Pel  que  fa  a  Catalunya  Ràdio  va  aconseguir  durant  l'any  2017  el  record  històric

d'audiència amb 698.000 oients.  Els  programes més escoltats  són “El  Suplement”  de

Ricard Ustrell  i  “El  Matí  de Catalunya Ràdio”  amb Mònica Terribas al  capdavant.  Així

mateix, la ràdio pública catalana ha consolidat la seva audiència digital gràcies a les webs

i a l'aplicació mòbil, entre d'altres (CCMA, 2018). 
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5. RADIOGRAFIA DEL CONSUM MEDIÀTIC DELS JOVES A CATALUNYA:

Per poder presentar la proposta que podria millorar l'audiència juvenil dels mitjans públics

primer cal analitzar quins són els mitjans de comunicació que consumeixen els joves. És

per  això  que en aquest  capítol  del  treball  s'analitza  el  consum mediàtic  dels  joves a

Catalunya. 

Un mitjà públic és aquell que té l'objectiu d'entretenir, informar i educar a la societat, però

no ho fa de la mateixa manera a totes les franges d'edat i, per tant, no tots els mitjans

públics triomfen en totes les franges. En termes generals, tal com es pot observar en la

taula següent el mitjà que té més penetració entre la població catalana és la televisió amb

un 81%, seguida d'Internet amb gairebé un 80%. La ràdio ocupa el tercer lloc amb un

58,8% i finalment el cinema amb un 3,6%. 

Taula 6. Penetració dels mitjans audiovisuals a Catalunya per sexe i franja d'edat

Font: BIAC. Número 9. 

57



Aquestes dades, però, són diferents pel que fa als joves. En aquest cas, les xifres de la

taula evidencien que la televisió passa a ser el segon mitjà més utilitzat superant el 75%

en les dues franges de la joventut. El tercer mitjà és la ràdio amb un 50%, mentre que el

cinema és la  seva darrera opció.  D'aquesta manera,  els  joves aposten clarament per

Internet amb un 93,2% entre els que comprenen les edats d'entre 14 i 19 anys i un 93,6%

entre els que tenen 20 i 24 anys (CAC, 2018, p. 4). 

En aquest sentit, els continguts que més consumeixen a través d'Internet són les sèries

(51,5%), el cinema (46,1%) i la informació (44,4%), tal com s'observa en el primer dels

gràfics adjunts. Segons dades del CAC, l'any 2017 el 60% dels joves assegurava que

consumeix els continguts a través de xarxes socials com Facebook. De fet, més del 75%

dels joves d'entre 18 i 24 anys s'informen majoritàriament a través d'aquesta xarxa social,

seguida de la premsa digital i de Twitter. Així ho revela el segon gràfic proporcionat pel

CAC, en el qual també s'observa que els majors de 65 anys són els que més s'informen a

través de premsa digital. 

Gràfic 7. Consum de continguts audiovisuals per Internet

Font: BIAC. Número 9
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Gràfic 8. Mitjans digitals utilitzats per informar-se 

Font: BIAC. Número 9

Pel que fa a les televisions públiques, TV3 fou líder durant l'any 2017 amb un 11,8% i TVE

va obtenir un 7,5% de quota de pantalla a Catalunya, situant-se en la quarta posició (CAC,

2018, p.15). El públic que millor valora TV3 és el que comprèn les edats de 25 a 34 anys,

seguit  del  de 45 a 54 anys.  De fet,  el  percentatge juvenil  que consumeix la  televisió

pública catalana s'emmarca només entre un 5-7% (Besalú Reinald, 2016). 

Tal com revela el Llibre Blanc de l'audiovisual de Catalunya 2016, en els darrers anys s'ha

produït un envelliment de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,

que ha provocat la pèrdua de gairebé el 50% de públic juvenil  (CAC, 2016, p.16). Un

envelliment que s'ha produït, entre altres aspectes, per la fusió del Súper 3 i el 33, ja que

bona  part  dels  continguts  juvenils  que  s'emetien  al  canal  3XL van  desaparèixer  amb

aquesta fusió (Castellví Albert, 2017). El periodista Albert Castellví explica que, tot i que

s'han emès sèries que han atret els joves com és el cas de Merlí, no hi ha continguts

explícitament dirigits al públic juvenil, com sí que n'hi havia al 3XL. 

En el cas estatal, el públic que més consumeix TVE és un públic masculí i especialment

de majors de 64 anys (Vertele, 2018). Els joves d'entre 16 i 24 anys representen el 40,9%

del total d'espectadors de televisió espanyola (Ruiz Álvaro, 2017). A Catalunya, els joves
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escullen Telecinco i/o  Antena 3 com a primeres opcions, per tant opten per televisions

privades  (Migelez  Xabier,  2018).  Ara  bé,  quan  decideixen  mirar  cadenes  públiques,

escullen  les  catalanes.  En  els  darrers  anys,  els  continguts  que  han  gaudit  de  més

audiència jove han estat els culturals, especialment les sèries de ficció. En aquest sentit,

la doctora en periodisme Mònica Figueras afirma que el que sí que consumeixen els joves

és ficció de qualitat, que els tingui a ells com a protagonistes. Figueras, que també és

investigadora  en  joventut  i  comunicació,  defensa  que  una  manera  d'incrementar

l'audiència  juvenil  dels  mitjans  públics  és  apostant  per  continguts  que  s'apropin  al

llenguatge dels joves i a les temàtiques que més els hi agraden. 

En els darrers tres anys, hi ha 2 exemples que ho evidencien. El primer és “Cites” 5 que

l'any 2015 va reunir una mitjana de 376.000 espectadors. El format i el contingut de Cites

ja anava destinat a un públic més jove, i el va tenir. El segment d'edat majoritari era entre

els 24 i els 45 anys, però la dada que destaca és que els joves d'entre 13 i 24 anys van

suposar el 8% de l'audiència, és a dir, un 16,6% de quota de pantalla (CCMA, 2016, p.72).

Per altra banda, el  professor de filosofia Merlí  Bergeron va aconseguir  reunir  més de

513.000 espectadors de mitjana cada dilluns a la nit. O el que és el mateix, una quota de

pantalla del 19,5%. El que destaca de la sèrie “Merlí”6 és el percentatge de share juvenil:

en  la  primera  i  segona temporada  va  arribar  al  15% (un  43,3% de quota),  una  xifra

complicada d'aconseguir en altres programes (CCMA, 2016, p. 72).

No obstant això, Mònica Figueras assegura que una de les solucions per incrementar

l'audiència passa per l'hipermèdia i la interacció. Explica que no només es tracta de fer

una sèrie convencional per la televisió que pugui atraure l'interès dels joves, sinó tenir la

capacitat de fer sèries en diferents suports, com ara el mòbil. De fet, els joves aposten

també pel contingut cultural a les xarxes socials, i TV3 ja fa dos anys que ho aprofita.

L'any 2016 va emetre una sèrie exclusivament per Facebook. Es tracta de la producció

5 Cites és una sèrie dirigida per Pau Freixas que barreja la comèdia romàntica amb el drama. Consta de dues 
temporades amb un total de 26 capítols. En cada capítol s'expliquen dues cites, prèviament pactades per Internet, i 
es posa de manifest els avantatges i els problemes que suposa tenir cites a través d'Internet. Aquesta sèrie està 
inspirada en la britànica Dates, tot i que el format no acaba de ser ben bé el mateix. 

6 Merlí és una sèrie creada per Héctor Lozano que consta de tres temporades. Al llarg de les tres etapes, la sèrie posa 
damunt la taula els principals filòsofs i destapa, alhora, els principals problemes de l'ensenyament actual, així com 
els problemes quotidians que tenen els adolescents. Tot això amb els joves d'un institut com a protagonistes. 
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“Em dic Manel”, que va captivar 37.000 espectadors d'entre 13 i 24 anys (CCMA, 2016,

p.73). 

En  aquest  sentit,  la  cadena  pública  catalana  torna  a  apostar  per  una  sèrie  que  es

retransmetrà només per Internet. Es tracta de “Patates Rosses”, una web sèrie creada,

escrita  i  dirigida  per  David  Villarreal  i  Joan Saranova que va  adreçada al  públic  jove

d'entre 14 i 30 anys. La sèrie, que és el resultat d'un Treball Final de Grau, es podrà veure

a través d'Internet, al web de TV3, a les xarxes socials i a Youtube. La idea principal és

que es consumeixi  a través del  mòbil.  De fet,  és la  primera producció de la  televisió

pública catalana gravada íntegrament amb mòbil (CCMA, 2018).  

Aquesta idea és una de les propostes que fa Mònica Figueras, ja que considera que els

joves també han de ser els creadors, i no només els protagonistes. Assegura que  “cal

comptar amb ells per crear els nous formats i per saber la seva opinió. No cal que siguin

grans experts en llenguatge audiovisual  per gravar.  Ells han nascut amb el  mòbil  que

utilitzen com a càmera, per tant poden fer programes més frescos, en què no cal que hi

hagi una gran qualitat però que podrien ser ells els mateixos protagonistes, guionistes i

realitzadors...Penso que tindrien molt d'èxit”. 

La idea d'apostar per les web sèries també la va tenir TVE. Des de l'any 2016 estan

treballant  en  sèries  de  producció  pròpia  que  només  estaran  disponibles  per  Internet.

Algunes d'elles són “Mambo”, una comèdia musical o “Si fueras tú”, un thriller. A banda de

les  sèries,  TVE també pretén potenciar  la  seva  pàgina  web  amb la  retransmissió  de

tornejos  esportius,  programes  de  cuina  i  esquetxos  d'humor  setmanals  (Ruiz  Álvaro,

2017). Precisament l'humor és un altre tema que captiva als joves catalans, que aposten

per  programes  com  “Polònia”  o  “l'APM”.  D'altra  banda,  també  consumeixen  les

retransmissions de futbol, especialment de la Lliga de Campions (Besalú Reinald, 2016). 

Figueras també destaca que els mitjans públics tenen una obligació social, fet que els

exigeix no només emetre programes d'humor o sèries de ficció pels joves, sinó també

adaptar la informació. “Cal buscar gèneres alternatius perquè els joves s'interessin per

l'actualitat. Cal replantejar-se com es pot aconseguir l'interès dels joves”  afirma.
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6. PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE L'ENQUESTA:

Un  cop  analitzat  el  consum  mediàtic  que  fan  els  joves,  cal  complementar-ho  amb

l'enquesta  realitzada  als  estudiants  de  periodisme  de  la  Universitat  Autònoma  de

Barcelona. En termes generals, l'enquesta ha estat disponible durant tretze dies en format

digital i s'han obtingut 113 respostes. Els estudiants que han contestat l'enquesta oscil·len

entre els 18 i els 24 anys, i cursen primer, tercer i quart de periodisme. Així mateix, el

67,3% de les respostes són femenines, mentre que el 32,7% són masculines. 

Pel que fa als mitjans públics, tal com es pot observar en el gràfic número nou, els joves

enquestats consumeixen majoritàriament la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(69,9%), seguida de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola amb un 19,55%. Amb el

mateix percentatge,  hi  ha els que consumeixen tant  la  CCMA com la RTVE. Destaca

també el consum de dos estudiants de la ràdiotelevisió pública balear, IB3, i del canal de

televisió local públic Betevé. 

La resta d'opcions aposten també pel consum de mitjans privats i una persona reconeix

que no consumeix mitjans públics. Cap dels enquestats consumeix alternativament RTVE

amb  televisions  locals.  Sí  que  ho  fan,  per  exemple,  alternant  la  CCMA  amb  les

corresponents televisions d'àmbit local (4,4%).
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Gràfic 9. Classificació dels mitjans que més consumeixen els enquestats. Dades en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l'enquesta

En els estudis sobre el consum mediàtic una altra variable és el consum quantitatiu. En

aquest cas, un 69,9% dels enquestats consumeixen els mitjans públics diàriament, mentre

que  un  22,1%  ho  fa  entre  1  i  3  cops  per  setmana.  El  4,4%  assegura  que  només

consumeix mitjans públics en cap de setmana, mentre que el 2,7% ho fa només un cop

per setmana (vegeu gràfic número 10). D'altra banda, també hi ha qui reconeix que mira

mitjans  públics  quan  s'emeten  partits  de  futbol  com  la  Lliga  de  Campions  o  la  final

d'alguna competició esportiva. 
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Gràfic 10: Resultats del consum quantitatiu setmanal dels enquestats

Font: Enquesta feta per Google

Si  s'analitza  concretament  el  consum  durant  un  dia,  s'observa  que  el  40,7%  dels

estudiants els miren entre 1 i 2 hores, mentre que el 31% ho fa durant mitja hora i el

20,4% destina entre 10 i 20 minuts als mitjans públics. Només un 6,2% hi dediquen més

de 3 hores al dia (vegeu gràfic número 11).

Gràfic  11: Resultats del consum quantitatiu diari dels enquestats

Font: Enquesta feta per google
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Els  continguts  que  més  consumeixen  dels  mitjans  públics,  segons  les  dades

representades en el gràfic número 12, són els informatius amb un 91,2%. Darrere de les

notícies hi ha els programes d'entreteniment amb 75,2%. Els estudiants enquestats també

aposten per l'esport (37,2%) i per la ficció (32,7%). Destaca també el 17,7% que aposten

pels continguts musicals i el 2,7% que opten per mirar programes religiosos. 

Gràfic 12: Classificació dels continguts més consumits pels enquestats

Font: Enquesta feta per google

Específicament en els gèneres televisius, el  gènere més vist  és el  reportatge amb un

69,9%, seguit de l'entrevista amb un 58,4%. En aquest cas no s'especifica si es tracta

només  de  reportatges  informatius,  sinó  que  avarca  qualsevol  temàtica  que  sigui

presentada com a reportatge o entrevista. 

En tercer i quart lloc, als estudiants de periodisme els hi agraden els debats i les sèries de

ficció, ambdós amb un 48,7%. Així mateix, en termes més genèrics, el 76,1% aposten per

programes divulgatius, mentre que el 62,8% ho fan pels d'humor (vegeu gràfic número

13). Tal com s'ha explicat anteriorment, i com ho demostra l'enquesta, l'humor és una de

les apostes que més que atrauen els joves, així com la ficció. 
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Gràfic 13: Classificació dels gèneres televisius més vistos pels enquestats. Dades en %

       

Font: Elaboració pròpia a partir de l'enquesta

Gràfic 14: Classificació dels programes que més consumeixen els enquestats

Font: Enquesta feta per google

La tercera variable important  en l'estudi  del  consum mediàtic  és el  suport  en què els

consumeixen.  Tots  els  enquestats  són  mil·lenials  i  estan  acostumats  a  rebre  tota  la
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informació  a  través  d'Internet.  No  obstant  això,  101  dels  113  enquestats  (89,4%)

consumeixen els mitjans públics a través de la televisió. Tot i això, tal com es pot observar

en el gràfic següent, 72 dels enquestats els miren a través del mòbil (63,7%) i 68 a través

de l'ordinador (60,2%). Només 32 persones ho fan a través de la ràdio (28,3%) 

Gràfic 15: Classificació dels suports més usats per consumir els mitjans públics pels enquestats

Font: Enquesta feta per google

En aquest sentit,  el  50,4% dels estudiants els consumeixen en format lineal, és a dir,

tradicional, davant d'un 44,2% que ho fan a la carta (vegeu gràfic número 16). Tot i això,

cal tenir en compte que cinc d'ells han especificat que ho fan de les dues maneres i un

concretament que mira la televisió de manera lineal mentre que la ràdio la consumeix en

podcast. Aquestes dades contrasten amb les més generals que mostren com el consum a

la carta augmenta. Les dades més recents són del març del 2018 i el consum genèric a la

carta va arribar fins a 1.342.861 pel que fa a la televisió catalana. En el cas de la ràdio són

229.857 els qui opten per fer-ho d'aquesta manera (CCMA, 2018).
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Gràfic 16: Resultats del tipus de consum que fan els joves enquestats en funció del suport

Font: Enquesta feta per google

Finalment, el consum de mitjans públics ha d'anar associat als valors que representen

aquest tipus de mitjans de comunicació. En aquest sentit, s'ha tingut en compte que tots

els enquestats són estudiants de periodisme i que per tant, són més conscients de la

importància que tenen les corporacions públiques en una societat democràtica gràcies a

la seva formació. És per això que algunes de les respostes són crítiques amb l'actual

funcionament  de  RTVE  i  de  la  CCMA.  Tretze  respostes  de  les  totals  alerten  de  la

politització i la parcialitat dels mitjans públics espanyols i catalans i remarquen que els

diferents valors a seleccionar a l'enquesta haurien de representar els mitjans públics però

consideren que no ho fan. Fins i tot, una persona els acusa de xenòfobs. 

Pel que fa a les respostes majoritàries, el valor més associat als mitjans públics és el de

qualitat amb un 54%, seguit del de la pluralitat amb un 53,1%. En tercer lloc hi ha la

diversitat  (50,4%)  i  en  quart  lloc,  la  credibilitat  (44,2%).  El  41,6%  dels  estudiants

enquestats associen el rigor com a pràctica habitual amb els mitjans públics, mentre que

només el 27,4% els relacionen amb la independència política i econòmica. Respecte a la

rendició de comptes, només el 32,7% creuen que hi té relació (vegeu gràfic número 17). 
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Gràfic 17: Classificació dels valors més associats als mitjans públics pels  enquestats. Dades en %

Font: Elaboració pròpia a partir de l'enquesta

Del gràfic també es desprèn que no tothom associa els mateixos valors a tots els mitjans

públics. Un estudiant assegura que per ell TV3 va lligada amb el rigor informatiu, mentre

que a  TVE hi ha una manca de pluralitat. 
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7. PROPOSTES PER APROXIMAR ELS JOVES ALS MITJANS PÚBLICS:

En  aquest  últim  capítol  del  treball  es  presenten  les  cinc  propostes  de  contingut  per

apropar els joves als mitjans públics catalans i espanyols. S'han fet tenint en compte les

dades extretes de l'anàlisi  del  consum mediàtic dels joves a Catalunya,  així  com dels

resultats obtinguts de l'enquesta realitzada als estudiants del grau de periodisme de la

Universitat Autònoma de Barcelona. 

En  primer  lloc,  el  contingut  que  més  consumeixen  els  joves  enquestats  són  els

informatius. Pel que fa als gèneres, aposten clarament pels reportatges i les entrevistes.

No obstant això, la doctora en periodisme Mònica Figueras remarca que cal un canvi en el

contingut  i  en  el  format  de  les  peces  informatives  per  captar  l'interès  dels  joves  per

l'actualitat. Per tant, es proposa que:

PROPOSTA 1: S'aposti per uns informatius on augmentin els reportatges i les entrevistes

relacionats amb aspectes en què els joves se sentin implicats, on se'ls doni veu i puguin

formar-se com a ciutadans.  Així  mateix,  es planteja  que s'augmenti  la  presència dels

mitjans públics a les xarxes socials per donar cobertura a les necessitats dels joves.

La proposta és vàlida tant pels telenotícies, dedicant, per exemple, la contraportada del

TN vespre o el reportatge dels diumenges a qüestions juvenils, en el cas de la televisió

pública catalana. O bé, amb programes de caràcter informatiu més pausats, com pot ser

“l'Aquí Parlem” de TVE amb Lluís Falgas, però destinats principalment als joves, on siguin

ells els entrevistats i els que reflexionin i debatin sobre les qüestions principals. 

D'altra banda, les dades del CAC revelen que els joves s'informen també a través de les

xarxes socials, amb el handicap que això suposa, ja que la informació no gaudeix de tanta

veracitat.  Per  aquesta  raó  es  creu  necessària  la  proposta  esmentada  anteriorment

d'augmentar la presència a les xarxes socials. Es tracta no només d'avisar de les últimes

hores,  concretament via  Twitter  o  amb notificacions al  mòbil,  sinó de penjar  totes  les

notícies i reportatges a les xarxes i recordar la possibilitat als usuaris de poder recuperar

les peces informatives. 
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Tot  i  que  Facebook,  Twitter  i  la  pàgina  web  són  les  plataformes  més  utilitzades  per

informar-se,  també  hi  ha  Instagram,  que  encara  que  sigui  una  eina  per  publicar

fotografies, es pot aprofitar per informar a través d'il·lustracions, amb muntatges sobre les

notícies més importants del dia o de petits reportatges sobre un aspecte en concret. Així

mateix, es pot animar als usuaris a llegir les informacions més destacades de la jornada

proporcionant l'enllaç a través dels Insta Stories, una aplicació del mateix Instragram que

permet penjar fotografies que s'eliminen en 24 hores. 

També es pot apostar per les xarxes socials més privades com Telegram.  Alguns diaris

digitals, com el Nació Digital, ja utilitzen aquesta xarxa per enviar personalment als seus

lectors els titulars més destacats. Segons els estudis, el lector d'una xarxa social para

atenció durant 8 segons (XIP, 2016). Per tant, en lloc d'enviar la notícia sencera, cal enviar

el titular i facilitar l'enllaç. D'aquesta manera, si és del seu interès escoltarà i veurà tot el

cos de la notícia, però si no ho és, com a mínim, tindrà coneixement de què ha succeït. 

Un altre aspecte important a tenir en compte és l'avanç de la tecnologia, que ha comportat

canvis importants en els formats de consum de mitjans de comunicació. És per això que

es creu oportú que els mitjans públics intentin oferir els continguts en formats diferents i

no es quedin enrere. Tot i que és cert que cada vegada més, sobretot a les televisions,

s'aposta  per  incrementar  el  nombre  de  peces  fetes  amb  postproducció,  la  limitació

temporal segueix existint i moltes de les notícies que s'emeten acaben tenint un format

molt semblant. Aquesta mancança la poden suplir convertint els reportatges tradicionals

en reportatges multimèdia a la corresponent pàgina web. En aquest sentit, i recordant que

Mònica Figueras demana un replantejament per apropar els joves a la informació, els

mitjans públics poden complementar la informació política o històrica que ofereixen en els

mitjans tradicionals amb cronologies interactives al web. 

Un exemple concret pot ser el nomenament del nou President de la Generalitat escollit el

14 de maig del 2018. Tant la CCMA com RTVE han explicat diferents perfils de Quim

Torra, i en alguns casos s'ha recordat l'antecessor, Carles Puigdemont. Però a més a més,

podrien  complementar  la  informació  amb  una  cronologia  de  tots  els  presidents,  que

permetés als usuaris conèixer no només els noms, sinó les principals dades de cadascun.
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Amb aquestes peces informatives s'aprofiten els recursos que aporta Internet per treballar

la informació d'una altra manera, i hi ha periodistes com Patrick Urbano que certifiquen

que aquests mètodes atrauen els joves (Caballero Adrián, 2016). 

En  segon  lloc,  els  resultats  de  l'enquesta  mostren  com  l'entreteniment  és  un  dels

continguts que també agraden als joves. En aquest cas, els programes d'entreteniment

són complicats, en tant que són molt variats, aborden molts temes i cada secció té un

registre i un to diferent. Així doncs, es planteja que:

PROPOSTA 2: S'aposti per fer programes d'entreteniment on els joves tinguin presència

en totes les seccions, no només com a col·laboradors sinó també com a convidats, i on es

debati i es reflexioni sobre aspectes que els hi interessin. Així mateix, es proposa que

s'augmenti la interacció amb ells a través de les xarxes socials i que puguin participar de

manera directa en aquests programes. 

Els joves, quan miren la televisió, estan connectats a les xarxes socials. Així ho revela

l'informe trimestral del CAC de l'any 2017. Aquest fet no cal entendre'l com una pèrdua

d'atenció  cap  als  continguts  que  s'emeten,  sinó  com  una  manera  de  potenciar-los.

Realitzar enquestes en directe o recollir les opinions generades a Twitter i posteriorment

fer-ne un debat són algunes opcions viables. No es tracta només que puguin participar,

sinó que se sentin escoltats. 

En aquest sentit, TV3 ja ha incorporat algun d'aquests elements. Per exemple, ho va fer

amb la tertúlia de “La Riera”7 en què es donava veu als espectadors a través de preguntes

a Facebook. No obstant això, cal potenciar-ho per augmentar la reciprocitat i establir una

audiència juvenil  més fidel.  Pel que fa als continguts en concret,  tenint  en compte els

resultats de l'enquesta, es recomana prioritzar els debats, les entrevistes i els reportatges

amb una presència notable de jovent. 

  

7 La tertúlia de La Riera és una secció que es feia dins el programa Divendres, a l'inici de la tarda del divendres. En 
aquesta secció s'analitzaven els capítols de la setmana amb els tertulians, actors convidats i amb el públic, que  feia 
arribar les seves preguntes a la redacció del programa a través de Twitter. Aquestes preguntes després les posaven 
sobre la taula i les debatien. 
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Així mateix, també es recomana compartir les diferents seccions a la pàgina web però per

separat.  L'opció de poder veure el  programa sencer hi  ha de seguir sent, però també

s'hauria d'organitzar la pàgina web en funció de les seccions del programa. D'aquesta

manera l'usuari té la possibilitat d'escollir només el contingut que li interessa i la durada és

molt més breu, fet que permet adaptar-se als horaris de cadascú i mirar-ho a diferents

llocs (tren, a la feina, etc.) i en diferents suports (tauleta, ordinador i mòbil). Això permet

establir una fidelitat més continua amb el programa, respectant la independència de cada

usuari. 

Una altra opció,  en aquest  cas pels programes sencers, és permetre que els  usuaris

puguin  utilitzar  el  reproductor  avançat,  una  eina  que  permet  visionar  la  programació

sencera de la cadena en directe, però fent salts endarrere. Això facilita a l'espectador la

possibilitat de recuperar algun moment anterior, sense que s'hagi d'esperar que pengin el

programa o la secció corresponent.

En tercer  lloc,  tant  les  dades dels  estudis  esmentats  com els  resultats  de  l'enquesta

evidencien  que  la  ficció  atrau  els  joves  catalans.  La  doctora  en  periodisme  Mònica

Figueras assegura que l'èxit de la ficció passa necessàriament per la implicació dels joves

en el procés d'elaboració. Així doncs, se suggereix que:

PROPOSTA 3: S'incrementi la ficció de qualitat feta per joves i per als joves.  Apostar,

sense por, per sèries i pel·lícules protagonitzades per joves, gravades en suports digitals,

amb una durada breu i que es puguin consumir a través de xarxes socials o plataformes

digitals.

Una manera de fer-ho és potenciant les beques Comunica que proporciona la Corporació

Catalana de Mitjans Audiovisuals, les quals premien els millors treballs de fi de grau en

matèria  audiovisual  i  permeten  als  joves  obrir-se  una  porta  en  aquest  terreny.  La

característica més important és el suport: digital, però també la durada: breu. Ambdues

combinacions permeten que els joves puguin consumir les sèries a qualsevol moment del

dia, i no cal que hi dediquin molt temps, fet que els permet visionar més d'un capítol o

sèrie o, simplement, passar a fer una altra activitat. 
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En quart lloc, l'esport desperta l'interès dels joves, sobretot quan es tracta de finals com

ara la Copa del Rei o la final de la Lliga de Campions. No obstant això, els mitjans de

comunicació  acostumen  a  informar  només  dels  grans  esportistes.  I  dels  homes.  Els

futbolistes, els  corredors de motos i  de Fórmula 1 i  els  tenistes tenen els  informatius

garantits. Ara bé, la natació, el futbol sala i l'hoquei no apareixen gairebé mai, i menys

encara si es tracta d'equips femenins.8 Aquest fet deixa de banda una part de la societat

que no se sent atreta pels esports més convencionals. Així doncs, una idea és que:

PROPOSTA 4: Se segueixi apostant per retransmetre les grans finals futbolístiques però

també que es reorganitzin els continguts esportius emesos tant als telenotícies com als

canals  esportius,  explicant  totes  les  sensibilitats  possibles,  i  abordant  notícies

protagonitzades per joves.

En  aquest  cas,  també  es  recomana  potenciar  les  entrevistes  o  els  reportatges  a

esportistes, que permetin abordar altres temes que no siguin només l'èxit i el triomf. En

aquest sentit, s'entén que un telenotícies té un temps limitat, però es pot incrementar el

contingut  juvenil  al  canal  “Esport  3”,  en  el  cas  de  la  televisió  pública  catalana  o  el

“Teledeporte”, en el cas de TVE amb magazines esportius o amb reportatges generals. Tal

com  s'ha  comentat  en  la  primera  proposta,  els  reportatges  esportius  poden  anar

acompanyats de grafisme i d'elements multimèdia a la pàgina web, sobretot pel que fa als

tornejos o a les grans competicions. 

Així mateix, i tenint en compte que es tracta de mitjans públics, convindria reenfocar com

es tracta  l'esport,  traient  a  la  llum temes de rellevància social,  com per  exemple,  els

abusos sexuals a nens i nenes per part d'entrenadors o les dificultats i sacrificis que han

de fer els joves per aconseguir guanyar-se un lloc en el futur de l'esport que els hi agrada,

perdent, en alguns casos, la seva adolescència. 

Finalment, l'altre contingut que té una bona recepció entre la joventut catalana és l'humor

en tots els seus formats: des de programes de sàtira política fins als resums de les millors

caigudes. En aquest sentit, es proposa que:

8 L'informe Fosbury revela que, a la secció d'esports dels Telenotícies de TV3, la presència de les dones és d'un 
3,48%.  A més de la poca presència, les seves aparicions sempre són secundàries. 
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PROPOSTA 5: Es mantinguin els programes d'humor que funcionen actualment com el

“Polònia”, “l'APM” o el “Zona Zapping”, però potenciant-los també a través de les xarxes

socials. Així mateix, se suggereix combinar l'humor amb la ficció, dos dels gèneres que

més interès desperten als joves. 

De fet, combinar els dos gèneres és una fórmula que ja s'ha fet a TV3 i els resultats

obtinguts  han estat  bons.  Un exemple n'és el  cas de “Plats  Bruts”,  la  sèrie  dirigida i

protagonitzada per Joel Joan, que dotze anys després de la seva primera emissió va

aconseguir duplicar la mitjana d'audiència del canal juvenil 3XL, aconseguint un 6,6% de

quota de pantalla en el target de 13 a 24 anys (Busquets Gemma, 2011). En aquest cas,

s'ha d'estudiar el tipus d'humor que més captiva al jovent i treballar-lo des de la ficció. 

Aquestes cinc propostes van dirigides tant a la CCMA com a la RTVE, l'únic que podria

variar seria la llengua d'emissió. En el cas de les ràdios públiques se suggereixen els

mateixos continguts, amb les modificacions corresponents al mitjà en qüestió: en comptes

d'una sèrie televisada, s'hauria d'apostar per una ràdio novel·la protagonitzada per veus

juvenils.  Pel  que  fa  als  informatius,  programes  d'esports  i  magazines,  es  recomana

apostar també per les entrevistes i els reportatges radiofònics i per la interacció constant

amb  l'oient  a  través  de  seccions  específiques,  com  ara  concursos  o  enquestes9.

Finalment, l'humor és un gènere que ja és ben present a les ràdios, tant públiques com

privades. El repte per atraure l'interès dels joves en aquest camp és el mateix que el de la

televisió.

D'altra banda, pel que fa als suports radiofònics i tenint en compte que els resultats de

l'enquesta  mostren  que  només  un  28,3%  escolten  la  ràdio  en  format  tradicional,  es

recomana compartir les diferents seccions dels programes en podcast a la corresponent

pàgina web per tal de garantir la llibertat de l'oient a l'hora d'escoltar el programa o la

secció en concret.  No obstant això, cal remarcar que no s'han trobat dades concretes que

demostrin  quins  són  els  programes més escoltats  pels  joves  de les  ràdios  públiques

catalanes i espanyoles. 

9 Aquesta idea que es suggereix és avalada per les dades d'audiència digital de Catalunya Ràdio, la qual l'octubre del 
2017 va aconseguir 1,3 milions d'usuaris únics a Catalunya i 2,8 milions al conjunt de l'Estat. 
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CONCLUSIONS:

Un  cop  finalitzat  el  treball,  es  pot  afirmar  que  els  mitjans  de  comunicació  públics

necessiten canvis. Han de reformar-se si volen seguir sent un puntal necessari per a les

societats democràtiques.  Tal com s'ha explicat en aquest treball, el servei públic no és un

terme que hagi nascut recentment sinó que ha sobreviscut a tres etapes, i res fa pensar

que pugui acabar aquí. Ans al contrari, l'avanç de la tecnologia provoca canvis constants

en la societat i els mitjans de comunicació han d'adaptar-s'hi si volen seguir comptant amb

la confiança de la gent, especialment dels joves, que la seva vida depèn en bona part

d'Internet. S'han de modernitzar però sense perdre de vista les seves obligacions socials. 

Com es pot observar en el primer capítol de l'estudi, un dels plantejaments que fan els

autors  esmentats  és  apostar  per  la  interacció  i  per  la  multimèdia.  És a  dir,  tractar  a

l'espectador com un ciutadà de ple dret, també en el món informatiu, i no només com un

espectador  passiu  que no intervé  en les  notícies.  En aquest  sentit,  el  politòleg  Karol

Jakubowicz considera que el  servei  públic s'ha d'ajustar a les noves tecnologies però

també a les noves demandes socials (Jakubowicz Karol, 2010, p. 3-4). Cal que els mitjans

s'adaptin a les noves plataformes digitals i les converteixin en un aliat, en lloc d'un enemic.

L'anàlisi de consum mediàtic realitzat ha permès refutar la hipòtesi de la qual es partia en

aquest  estudi:  que  els  joves  catalans  estan  distanciats  dels  mitjans  públics,  en  part,

perquè no s'hi senten identificats. Els estudis consultats demostren que les cadenes més

vistes pels joves a Catalunya són les privades: Telecinco i /o Antena 3. Així mateix, les

dades també revelen que el contingut consultat pels joves dels mitjans públics és sobretot

aquell en què s'hi senten reflectits, ja sigui per la presència de joves o per les temàtiques

que es tracten. 

Ara bé, també cal matisar que la hipòtesi no es compleix en el cas dels estudiants de

periodisme enquestats, ja que la majoria consumeix diàriament mitjans públics. Aquesta

dada  es  pot  entendre  perquè  són  estudiants  de  periodisme  i  tenen  una  major

conscienciació de la importància del servei públic gràcies a la seva formació acadèmica.

El consum diari de mitjans públics per part dels joves periodistes és un símptoma de la
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fidelitat que tenen cap a aquest tipus de mitjans, probablement pel que simbolitzen. De les

dades no se n'extreu, però, que siguin fidels a una cadena en concret, sinó als mitjans

públics en general. Tot i això, crida l'atenció que alguns dels enquestats reconeguin no

mirar cap mitjà públic o optar més aviat pels privats. Una altre aspecte important és el poc

o nul consum dels mitjans públics locals. Només un estudiant reconeix veure Betevé, la

televisió pública de Barcelona. 

En aquest sentit, doncs, cal remarcar la necessitat d'un replantejament d'aquests mitjans

per  intensificar  el  seu consum a les  corresponents  comarques.  Tenint  en  compte  els

resultats  de  l'enquesta,  es  pot  apostar  per  augmentar  els  continguts  en  forma  de

reportatges i entrevistes i publicar-ho a les xarxes socials. Adaptar-se als nous formats

televisius i les noves pantalles és més complicat per aquests mitjans, ja que es tracta,

molt sovint, de mitjans de comunicació petits. 

Amb les dades exposades en aquest treball es pot observar com les televisions públiques

estatals fa anys que treballen per recuperar el target juvenil, tot i que encara queda feina

per fer. Pel que fa a TV3, ha tingut millores gràcies a la ficció, amb sèries com “Cites” o

“Merlí”. I també gràcies a l'humor, amb programes com “Polònia” o “l'APM”. La cadena

pública catalana té una presència constant a les xarxes socials, especialment a Twitter,

però també a Instagram i Facebook. En aquest sentit, Televisió Espanyola també té una

presència activa a les xarxes socials, sobretot a Twitter, amb perfils diferents per cada

canal. 

Ambdues televisions, TVE i  TV3, s'estan adaptant a les noves tecnologies de manera

gradual. Fins ara, la presència a Internet es limitava a la pàgina web i a les xarxes socials

però des de l'any 2016, la televisió pública catalana ha traspassat el seu contingut cultural

a les xarxes, emetent sèries de ficció destinades als joves només per aquests canals.

També ho fa televisió espanyola, la qual està preparant dues sèries en aquest format

dirigides al públic més jove.

Tenint  en  compte  l'anàlisi  del  consum mediàtic  i  els  resultats  de  l'enquesta  facilitada,

l'objectiu establert en aquest treball -proposar mesures per aproximar els joves als mitjans
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públics catalans i espanyols- s'ha complert amb les cinc propostes exposades en l'anterior

capítol, les quals passen principalment per redefinir els continguts que s'emeten tenint en

compte el col·lectiu juvenil, sense deixar-lo de banda i fent-lo partícip no només en els

continguts,  sinó  també en la  producció  i  realització.  Comptar  amb els  joves en tot  el

procés  d'elaboració.  També  pot  ser  útil  analitzar  l'oferta  de  les  cadenes  privades  i

transportar-la i adaptar-la a les públiques, sense perdre mai de vista la missió de servei

públic d'aquests mitjans. 

En l'estudi s'ha evidenciat que els principals continguts en els quals es pot actuar són els

informatius, la ficció, l'entreteniment, l'esport i l'humor, ja que són els que tenen una millor

recepció  per  part  dels  joves.  Respecte  als  informatius,  l'entreteniment  i  l'esport  és

important  enfocar  els  programes  d'una  altra  manera,  potenciant  les  entrevistes  i  els

reportatges, i augmentant la presència dels joves en els respectius programes. En el cas

de la ficció i de l'humor, cal seguir treballant en la línia en què s'ha estat fent en els darrers

anys, és a dir, vinculant els continguts televisius amb Internet. 

És en el  camp digital  on cal  parar-hi  atenció.  La vida dels joves depèn en bona part

d'Internet,  però,  tot  i  que els enquestats formen part  de la generació millenial,  resulta

sorprenent que 101 dels 113 enquestats consumeixin en primer lloc la televisió i 72 d'ells

utilitzin  el  mòbil  com  a  suport  per  consumir  el  contingut  dels  mitjans  públics.  Més

sorprenent és encara que el  50,4% dels estudiants de periodisme enquestats mirin la

televisió de manera lineal, mentre que el 44,2% ho fan a la carta. Si bé alguns estudiants

responen que consumeixen els mitjans públics de les dues maneres, cal dir que aquesta

dada no s'esperava, en tant  que tots ells formen part  d'una generació que no només

depèn d'Internet, sinó que possiblement acabarà treballant per mitjans digitals. 

També mereix una especial atenció el percentatge d'enquestats que consumeixen la ràdio

pública  (només un  28,3%).  És  el  mitjà  tradicional  que  menys  consumeixen  els  joves

enquestats, si bé alguns reconeixen que escolten els programes o les seccions a la carta.

En aquest mitjà, l'aposta pel món digital és encara més necessària, especialment pel que

fa als podcasts, per seguir garantint la llibertat de l'oient. 
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D'altra  banda,  tal  com  evidencien  els  resultats  de  l'enquesta,  no  n'hi  ha  prou  amb

modificar  continguts  i/o  formats.  També cal  replantejar  els  valors  socials  associats  al

servei  públic.  Alguns  dels  estudiants  de  periodisme  de  la  Universitat  Autònoma  de

Barcelona, tot i que consumeixen mitjans públics, alerten de la politització i de la parcialitat

de  les  corporacions  públiques  del  seu  país  i  critiquen  la  manca  de  credibilitat  i  de

transparència. Relacionen el servei públic amb manipulació i amb ingerència política, fins i

tot, en algun cas, els acusen de xenòfobs. Un fet que hauria de prendre's en consideració

per redreçar la situació crítica actual. De totes maneres, la majoria d'estudiants associen

servei públic amb qualitat, pluralitat, diversitat i credibilitat. 

No  obstant  això,  la  pluralitat  i  la  diversitat  són  dos  dels  valors  més  susceptibles.  La

situació política actual  a Catalunya i  Espanya està posant  contra les cordes les dues

corporacions  públiques més importants  a  Catalunya:  CCMA i  RTVE.  Les crítiques de

manipulació  cap  als  dos  mitjans  són  constants,  en  el  cas  de  la  CCMA per  part  de

formacions polítiques concretes: Ciutadans, Partit Popular i PSC, i pels seus respectius

votants,  i  en el  cas de RTVE pels mateixos treballadors i  treballadores, els quals han

iniciat una campanya pública per denunciar tots els casos de manipulació que han hagut

de fer per ordres del partit que governa a l'Estat. Així mateix, una editora valenciana de

TVE  ha  dimitit  després  que  li  censuressin  un  vídeo  en  què  la  Secretària  d'Estat  de

Comunicació insultava un grup de pensionistes en una manifestació. També ho ha fet el

cap d'Informatius de TVE a València. Amb aquests últims casos, es pot entendre que

alguns joves associïn els mitjans públics amb manipulació i ingerència política, tal com

evidencien els resultats de l'enquesta. 

En aquest sentit, el politòleg Karol Jakubowicz és contundent a l'hora d'afirmar que: “Si hi

ha alguna cosa que pot  matar  el  servei  públic  no  és  la  tecnologia,  sinó  la  ideologia.

L'amenaça més greu és la ingerència política en els mitjans perquè està arribant a límits

políticament insostenibles” (Jakubowicz Karol, 2007, p.30-31). És convenient, doncs, que

la independència política torni a aparèixer entre el llistat dels valors més associats als

mitjans públics.
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Així doncs, cal seguir demostrant que el servei públic encara és necessari, però, en uns

escenaris diferents. I en això els joves hi tenen un rol molt destacat perquè són ells el futur

dels mitjans. El distanciament entre els joves i els mitjans públics existeix, però té retorn.

Cal que ells se sentin interpel·lats en la defensa d'aquests mitjans de comunicació per

poder-los  adaptar  a  les  noves  demandes  socials  i  tecnològiques,  per  introduir  noves

maneres d'informar i poder recuperar i, en la mesura que es pugui, guanyar la confiança

dels més joves.  Apostar pels continguts i els formats que agraden als joves és apostar pel

futur  dels  mitjans  públics.  Treballar  per  un  periodisme  social  compromès  sense

ingerències polítiques, també. 
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ANNEXOS:

Enquesta consum mediàtic: 

L'enquesta consisteix en nou preguntes sobre el consum mediàtic que fan els estudiants
de la facultat de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona dels mitjans públics
catalans i espanyols. Amb l'enquesta es vol detallar els mitjans públics i els continguts que
consumeixen, així com la quantitat de vegades i els suports sobre els quals els  amb
l'objectiu d'obtenir una línia de tendència per tal d'encarar la proposta d'agenda temàtica
per apropar els joves als mitjans públics.

Edat: Sexe: Home / Dona/ Altres
Curs: 1r/2n/3r/4t

1. Quins mitjans públics consultes?

1. CCMA
2. RTVE
3. XAL-TV LOCAL
4. CCMA I RTVE
5. XAL I CCMA
6. XAL I RTVE

2. Cada quan consumeixes mitjans públics?

1. Diari
2. Un cop per setmana
3. 1-3 cops per setmana
4. Només els caps de setmana
5. Altres

3. Quantes hores dediques als mitjans públics (al dia)?

1. 10-20 minuts
2.  Mitja hora
3. 1-2 hores
4. Més de 3 hores
5. Altres

4. Quins continguts consumeixes en els mitjans públics?

1. Informatius
2. Ficció
3. Entreteniment
4. Esports
5. Infantil
6. Musicals
7. Religiosos
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5. Quins gèneres televisius acostumes a mirar en els mitjans públics?

1. Entrevistes
2. Reportatges
3. Cròniques
4. Debats
5. Concursos
6. Magazines d'entreteniment
7. Magazines d'esports
8. Telenovel·les/sèries
9. Videoclips/documentals musicals

6. Quin tipus de programes consumeixes en els mitjans públics?

1. Educatius
2. Divulgatius
3. Institucionals
4. Religiosos
5. Humor

7. En quin suport els consumeixes?

1. TV
2. Ràdio
3. Tauleta
4. Ordinador
5. Mòbil

8. Com els consumeixes?

1. TV lineal
2. A la carta (podcast)
3. Altres

9. Quins valors associes als mitjans públics?

1. Independència
2. Rigor
3. Qualitat
4. Imparcialitat
5. Rendició de comptes/ transparència
6. Pluralitat
7. Diversitat
8. Credibilitat
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