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Introducció 
 
 
En el procés de finançament d’un llargmetratge la participació dels operadors televisius acostuma a 

esdevenir peça fonamental a l’hora d’assegurar la viabilitat del projecte, en injectar-hi una apreciable dosi 

d’inversió que permet transformar-lo en pel·lícula enllestida. La normativa de la Unió Europea i la seva 

translació a les legislacions dels seus diversos països membres han amplificat i vivificat aquest canal, tot 

abocant a la cinematografia del Vell Continent un cabdal d’inversió tan considerable com regular. Havent 

transcorregut ja un bon feix d’exercicis des que el nou escenari i els mecanismes que el regeixen entraren 

en funcionament, pot resultar il·lustratiu elaborar un recull del seu impacte en el cas espanyol, tot 

analitzant la dimensió dels recursos —i la seva evolució— que els prestadors del servei de comunicació 

audiovisual televisiva han abocat a l’elaboració del catàleg fílmic del país. 

 

Les fonts de naixença d’aquest corrent dinerari cal anar a cercar-les en el Conveni Europeu sobre Televisió 

Transfronterera, de 5 de maig de 1989, celebrat a Estrasburg i signat aleshores pel plenipotenciari espanyol 

anomenat amb aquesta finalitat, per bé que l’instrument de ratificació del Conveni trigaria gairebé nou 

anys a aparèixer en el BOE
1
 amb la firma del rei Juan Carlos I. A l’empara d’aquest precedent el Consell 

d’Europa adoptà la Directiva 89/552/CEE, de 3 d’octubre de 1989, sobre la coordinació de diverses 

disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres, tocant a l’exercici d’activitats de 

radiodifusió televisiva
2
. Amb posterioritat, el dia 9 de setembre de 1998 i també a la ciutat d’Estrasburg, es 

produïa la signatura del Protocol d’Esmena del Conveni Europeu sobre Televisió Transfronterera
3
, tot 

introduint alguns canvis als efectes d’assegurar la coherència entre el Conveni i la Directiva. 

 

Caldria esperar gairebé cinc anys des de l’aprovació de la Directiva 89/552/CEE per tal que el seu contingut 

fos integrat a la legislació d’Espanya. El trasllat de la normativa es produí mitjançant la Llei 25/1994, de 12 

de juliol, per la qual s’incorporà a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la 

coordinació de diverses disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres, tocant a 

l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva
4
. El seu redactat consignava les diferents definicions 

connectades amb l’aplicació de la normativa i establia disposicions relatives a la promoció, difusió i 

producció de determinats programes televisius (ben en particular el temps d’emissió anual d’obres 

europees i, al seu torn, el temps de reserva que, dins d’aquesta quota, corresponia a les obres europees en 

expressió originària en qualsevol llengua espanyola). Les normes tocant a publicitat per televisió i sobre 

patrocini televisiu, les disposicions relatives a la protecció dels menors i l’establiment d’un règim 

sancionador completaren l’articulat d’aquella llei. 

 

 

 
  

                                                                        
1
 L’Instrument de Ratificació del Conveni Europeu sobre Televisió Transfronterera, fet a Estrasburg el 5 de maig de 1989 fou signat 

pel monarca el 19 de gener de 1998 i publicat en el BOE del 22 d’abril. http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13384-

13394.pdf (correcció d’errada: http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/29/pdfs/A17774-17774.pdf). 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0552&from=ES. 

3
 El Protocol d’Esmena del Conveni Europeu sobre Televisió Transfronterera, fet a Estrasburg  el 9 de setembre de 1998 es publicà, 

tres anys i mig més tard, en el BOE del dia 17 d’abril de 2002. http://www.boe.es/boe/dias/2002/04/17/pdfs/A14497-14504.pdf. 

(correcció d’errades a: http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/03/pdfs/A24093-24093.pdf). 
4
 http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/13/pdfs/A22342-22348.pdf. 
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Regulació de l’obligació d’inversió en cinema per part dels prestadors del servei de 
comunicació audiovisual televisiva 
 

 

La Directiva de 1989 fou modificada en funció d’un molsut nombre (46 en total) de consideracions, entre 

les quals la número 45 especificava la necessitat de recolzar la producció audiovisual a Europa i d’establir 

una missió d’interès públic per a alguns organismes de radiodifusió, tot incloent l’obligació de contribuir 

substancialment a la inversió en la producció europea. Els canvis foren produïts per la Directiva 97/36/CE 

del Parlament Europeu i del Consell de 30 de juny de 1997 per la qual es modifica la Directiva 89/552/CEE 

del Consell sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels 

Estats membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva
5
. 

 

Pel que fa a la normativa espanyola en aquest terreny, experimentà noves transformacions amb la 

publicació de la Llei 22/1999, de 7 de juny, de modificació de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, que incorporà a 

l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de diverses disposicions legals, 

reglamentàries i administratives dels Estats membres, tocant a l’exercici d’activitats de radiodifusió 

televisiva
6
. Aquest text legal conté un punt essencial als efectes del present treball car l’article 5 de la llei de 

1994 s’eixamplà amb l’obligació per als operadors de televisió de destinar, com a mínim i cada any, el 5% 

de la xifra total d’ingressos acreditats durant l’exercici anterior d’acord amb el seu compte d’explotació al 

finançament de llargmetratges cinematogràfics i de pel·lícules per a la televisió europea. 

 

La Llei 15/2001, de 9 de juliol, de foment i promoció de la cinematografia i el sector audiovisual
7
 establí un 

nou redactat del segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article cinquè de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, que ja 

havia estat modificat per la Llei 22/1999, de 7 de juny. Després dels canvis el primer bloc d’aquest fragment 

de l’article quedà estipulat així: “Els operadors de televisió que tinguin la responsabilitat editorial de canals 

de televisió en la programació dels quals s’incloguin llargmetratges cinematogràfics de producció actual, és 

a dir, amb una antiguitat menor de set anys des de la data de producció, han de destinar, com a mínim, 

cada any, el 5 per 100 de la xifra total d’ingressos meritats durant l’exercici anterior, conforme al seu 

compte d’explotació, al finançament anticipat de la producció de llargmetratges i curtmetratges 

cinematogràfics i pel·lícules per a televisió europeus, inclosos els supòsits que preveu l’article 5.1 de la Llei 

de foment i promoció de la cinematografia i del sector audiovisual. El 60 per 100 d’aquest finançament s’ha 

de destinar a produccions la llengua original de les quals sigui qualsevol de les oficials a Espanya”. Val a 

assenyalar que la disposició addicional segona de la Llei de Cinema del 2001, que efectuà la modificació que 

acaba de ser consignada, fou l’únic bocí d’aquell text que sobrevisqué a la seva derogació global que 

promulgà la nova llei de cinema del 2007. 

 

Amb la publicació del Reial Decret 1652/2004, de 9 de juliol de 2004, que aprovà el reglament regulador de 

la inversió obligatòria per al finançament anticipat de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i 

pel·lícules per a televisió, europees i espanyoles
8
 quedaren establertes les normes de còmput de les 

obligacions inversores dels operadors de televisió. Els ingressos computables sobre els quals havia 

d’aplicar-se el 5% quedaren constituïts, segons que estipulà l’article 4, pels ”ingressos nets d’explotació 

derivats de la programació i de la gestió productiva del canal o dels canals de televisió que originen 

l’obligació d’inversió. En qualsevol cas, integraran aquests ingressos els derivats de la publicitat, les quotes 

d’abonament i les subvencions, quan escaigui”. L’article 6 fixà els llargmetratges i els curtmetratges 

                                                                        
5
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0036&from=ES. 

6
 http://www.boe.es/boe/dias/1999/06/08/pdfs/A21765-21774.pdf. 

7
 http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/10/pdfs/A24904-24909.pdf. 

8
 http://www.boe.es/boe/dias/2004/07/20/pdfs/A26264-26281.pdf. 
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cinematogràfics entre les obres audiovisuals el finançament de les quals constituiria objecte de còmput. Pel 

que feia a les tasques d’inspecció i control foren encomanades a la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), que depenia de l’aleshores anomenat 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que en els dos darrers anys en què tingué encomanada 

aquesta missió ja havia canviat la seva denominació per Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

Amb la volença d’actualitzar la normativa vigent, tot prenent en decidida consideració l’evolució 

tecnològica i comercial del sector audiovisual en el Vell Continent, la Comissió Europea procedí a efectuar 

una nova revisió de la Directiva de Televisió Sense Fronteres (TSF). A banda de simplificar la legislació 

existent sobre la matèria (particularment pel que feia a la publicitat), el nou redactat distingia entre serveis 

“lineals” (televisió tradicional, Internet i telèfon mòbil) i serveis “no lineals” (televisió i notícies a la carta) i 

subratllava el concepte de “serveis de comunicació audiovisual”. La Directiva 2007/65/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2007, per la qual es modifica la Directiva 89/552/CEE del Consell 

sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats 

membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva
9
 —a banda de modificar-ne la 

denominació en substituir, mitjançant el seu primer article, “relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió 

televisiva” per “relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual” i d’ofrenar-ne el títol reduït 

de Directiva de serveis de comunicació audiovisual— havia d’incidir en la normativa espanyola. 

 

L’impacte arribà amb la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (LGCA)
10

. Si la llei 

espanyola de 1994 era aplicable a les entitats que efectuessin, directament o indirecta, el servei públic de 

televisió, la llei de 1999 indicava que els destinataris eren els operadors de televisió, entenent com a tals les 

persones físiques o jurídiques que assumissin la responsabilitat editorial de la programació televisiva i que 

la transmetés o que la fes transmetre per un tercer. La LGCA eixamplà l’àmbit dels subjectes de la 

normativa en designar els prestadors del servei de comunicació audiovisual com els seus destinataris. La 

LGCA defineix com a tals “les persones físiques o jurídiques que tenen el control efectiu, això vol dir la 

direcció editorial, sobre la selecció dels programes i continguts i la seva organització en un canal o en un 

catàleg de programes. L’arrendatari d’una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de 

prestador de servei”. Quant als serveis de comunicació audiovisual, la llei considera com a tals ”els serveis 

la responsabilitat editorial dels quals correspon a un prestador del servei i la principal finalitat dels quals és 

proporcionar, a través de xarxes de comunicacions electròniques, programes i continguts amb l’objecte 

d’informar, entretenir o educar el públic en general, així com emetre comunicacions comercials”.  

 

La LGCA contempla tres modalitats essencials del servei de comunicació audiovisual televisiva. En primer 

lloc, el servei de comunicació audiovisual televisiva que es presta per al visionat simultani de programes 

sobre la base d’un horari de programació. En segon terme, cal afegir el servei de comunicació audiovisual 

televisiva a petició, que es presta per al visionat de programes i continguts en el moment elegit per 

l’espectador i a petició pròpia sobre la base d’un catàleg de programes seleccionat pel prestador del servei 

de comunicació. I la darrera addició cal fer-la amb el servei de comunicació audiovisual televisiva en 

mobilitat o “televisió en mobilitat”, que es presta per al visionat de programes i continguts en un dispositiu 

mòbil. 

 

En relació a aquests subjectes obligats a l’acompliment de la LGCA, el tercer apartat del cinquè article de la 

llei estableix les disposicions a respectar tocant a la inversió en audiovisual europeu i el pes que ha de 

                                                                        
9
 Directiva: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0065&from=ES.  

Reglament: http://www.boe.es/boe/dias/2004/07/20/pdfs/A26264-26281.pdf. 
10

 http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf.  

Text consolidat ambs els canvis posteriors: http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf. 

D’altra banda, a http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19207.pdf es pot complementar la documentació amb 

el Reial Decret 1624/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2010, de 31 de març, 

General de la Comunicació Audiovisual, en allò relatiu a la comunicació comercial televisiva, per bé que el text no fa cap referència 

a la inversió en audiovisual europeu. 



5 

representar-hi l’esmerç dinerari en cinema. Tot seguit es reprodueix el text complet inherent a aquesta 

qüestió: 

 

“Els prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonòmica han de contribuir 

anualment al finançament anticipat de la producció europea de pel·lícules cinematogràfiques, pel·lícules i sèries per a 

televisió, així com documentals i pel·lícules i sèries d’animació, amb el 5 per 100 dels ingressos meritats en l’exercici 

anterior conforme al seu compte d’explotació, corresponents als canals en els quals emeten aquests productes 

audiovisuals amb una antiguitat menor a set anys des de la seva data de producció. Per als prestadors de serveis de 

comunicació audiovisual de titularitat pública de cobertura estatal o autonòmica aquesta obligació és del 6 per 100. 

 

El finançament de les esmentades obres audiovisuals pot consistir en la participació directa en la seva producció o en 

l’adquisició dels drets d’explotació d’aquestes obres. 

 

Com a mínim, el 60 per 100 d’aquesta obligació de finançament, i el 75 per 100 en el cas dels prestadors de serveis de 

comunicació audiovisual de titularitat pública s’ha de dedicar a pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere. 

 

D’aquest import, almenys el 50 per 100 s’ha d’aplicar en el conjunt del còmput anual a obres de productors 

independents. En les coproduccions no s’ha de comptabilitzar a aquests efectes l’aportació del productor independent. 

 

Així mateix, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de dedicar com a mínim un 40 per 100, i el 25 per 

100 en el cas dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual de titularitat pública, del total de la seva respectiva 

obligació de finançament a pel·lícules, sèries o minisèries per a televisió. Dins d’aquests percentatges, els prestadors de 

serveis de comunicació audiovisual de titularitat pública han de dedicar un mínim del 50% a pel·lícules o minisèries per 

a televisió. 

 

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual l’obligació d’inversió dels quals sigui derivada de l’emissió, en 

exclusiva o en un percentatge superior al 70% del seu temps total d’emissió anual, d’un únic tipus de continguts, on 

aquests són pel·lícules cinematogràfiques, sèries de televisió, produccions d’animació o documentals, poden 

materialitzar-la invertint únicament en aquest tipus de continguts sempre que es materialitzin en suport fotoquímic o 

en suport digital d’alta definició.  

 

En tot cas, el 60 per 100 del finançament conjunt previst en aquest article s’ha de destinar a la producció en alguna de 

les llengües oficials d’Espanya”. 

 

Aquest redactat seria sotmès, més endavant a un parell de modificacions. El primer canvi obeí la disposició 

final quadragèsima primera de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible
11

  i estipulà una alteració 

del lloc i del redactat del setè paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5 (el darrer paràgraf que tot just s’acaba de 

reproduir). El text passà a constituir el quart paràgraf i en la seva nova escriptura diu “En tot cas, el 60 per 

cent d’aquesta obligació de finançament es destinarà a la producció en alguna de les llengües oficials 

d’Espanya”. D’acord amb els antecedents jurídics exposats en el seu informe sobre compliment del deure 

inversor en el 2011, la SETSI interpretà que el canvi d’ordre dels paràgrafs implica que aquesta obligació 

concreta s’ha d’aplicar exclusivament al cinema. L’altra modificació emanà de la disposició addicional 

tercera del Reial Decret Llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de 

polítiques d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
12

. El 

retoc correspongué al paràgraf sisè (el cinquè del bloc aquí reproduït) de l’apartat 3 de l’article 5 i establí el 

següent redactat: “Així mateix, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual podran dedicar fins el 

40 per 100 restant, i fins el 25 per 100 en el cas dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual de 

titularitat pública, del total de la seva respectiva obligació de finançament de les pel·lícules, sèries o 

minisèries per a televisió. Dins d’aquests percentatges, els prestadors de serveis de comunicació 

audiovisual de titularitat pública hauran de dedicar un mínim del 50 % a pel·lícules o minisèries per a 

televisió”. 

 

                                                                        
11

 http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf. 
12

 http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/20/pdfs/BOE-A-2011-14910.pdf. 
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Gairebé coincidint amb l’aparició de la LGCA, es produí la publicació de la Directiva 2010/13/UE de serveis 

de comunicació audiovisual
13

, que, als efectes d’aconseguir una major racionalitat i una superior claredat, 

procedí a la codificació de la Directiva 89/552/CEE i de les seves modificacions, tot substituint-la i procedint 

a derogar-la mitjançant el seu article 34. Dins d’un escenari que ha experimentat transformacions 

substancials per causa de la convergència dels mitjans de comunicació, la nova Directiva ha anat preparant 

el camí vers el mercat únic europeu dels serveis de comunicació audiovisual, alhora que ha procedit a 

l’harmonització de les normes audiovisuals dels diferents Estats que integren la Unió Europea i que ha 

contribuït a facilitar i a agilitzar la prestació de serveis de comunicació audiovisual, d’acord amb el principi 

del país d’origen, segons el qual els prestadors de serveis només hauran d’obeir les regulacions que regeixin 

en el territori on estan establerts. De cara al futur, la Comissió Europea efectuà, de juliol a setembre de 

2015, una consulta pública sobre la Directiva 2010/13/UE i el 25 de maig publicà la seva proposta de nova 

Directiva de Serveis de Mitjans Audiovisuals (AudioVisual Media Services Directive [AVMSD])
14

. 

 

Abans de concloure aquest itinerari pels fonaments legals de l’obligació de finançament anticipat a efectuar 

en obres audiovisuals europees per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiva i 

d’inventariar els requisits de la inversió (en particular en allò que afecta el cinema), deixarem constància, a 

efectes de completar el retaule normatiu, de tres disposicions més, per bé que no afecten l’objecte del 

nostre treball. La primera es refereix al Reial Decret 1582/2012, de 23 de novembre
15

, que introduí lleus 

canvis en el Reglament de l’any 2004 per tal d’adaptar el seu redactat a la nova denominació i a l’estructura 

dels departaments ministerials. La segona normativa a assenyalar és la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació 

de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)
16

, organisme al qual, d’acord amb el primer 

apartat del novè article, pertoca “controlar el compliment per part dels prestadors del servei de 

comunicació televisiva de cobertura estatal, i dels altres prestadors als quals sigui aplicable, de les 

obligacions relatives a l’emissió anual d’obres europees i al finançament anticipat de la producció d’aquest 

tipus d’obres, en els termes del que disposa l’article 5 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la 

comunicació audiovisual”. La tercera disposició no ha tingut incidència en les sèries que es resseguiran en 

els vinents paràgrafs, però tindrà cabdal importància en el resultat del informes que emeti la CNMC des de 

l’exercici 2016 enllà. Es tracta del Reial Decret 988/2015, de 30 d’octubre, que regula el règim jurídic de 

l’obligació de finançament anticipat de determinades obres audiovisuals europees
17

, disposició que deroga i 

substitueix el Reglament de 2004. 

 

Atès que els paràgrafs precedents s’han dedicat exclusivament als prestadors de serveis audiovisuals de 

cobertura estatal, resta a incloure la normativa inherent a aquells que tenen cobertura autonòmica. La Llei 

25/1994, en el seu article 18, ja establí que “Les Comunitats Autònomes exerciran les funcions de control i 

inspecció i imposició de sancions respecte als continguts de la programació dels tercers canals propis i dels 

serveis de televisió sobre els quals els pertoca d’atorgar els títols d’habilitació”, mentre que la disposició 

                                                                        
13

 A http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES. 
14

 Proposta de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-287-ES-F1-1.PDF.  

Informació referent al procés de revisió d’aquesta Directiva: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-

media-services-directive-avmsd.  

Quant als diferents països de la Unió Europea i la seva respectiva transposició de la Directiva resulta molt valuosa l’AVMSD 

Database, que l’OEA (Observatoire Européen de l’Audiovisuel) a http://avmsd.obs.coe.int/cgi-bin/search.php. 
15

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14817.pdf.  

L’adreça corresponent al Reglament ha estat indicada a la nota 8. 
16

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5940.pdf. Vegeu també el Reial Decret 657/2013, de 30 d’agost, que 

aprovà l’Estatut Orgànic de la CNMC, i que a l’article 21 b) adjudica a la seva Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual la tasca d’elevar al Consell propostes de resolució en matèria de supervisió i control dels mercats de comunicació 

audiovisual. http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9212.pdf. 
17

 Les normes actualitzades que regeixen l’obligació de contribuir anualment al finançament anticipat de la producció d’obres 

audiovisuals europees són a http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12053.pdf. El Reial Decret, que entrà en 

vigor el dia 8 de novembre de 2015, estipulà a la seva disposició transitòria única un règim transitori per a l’exercici 2015. En funció 

d’aquesta clàusula les normes del Reial Decret només es podien aplicar a les operacions realitzades abans de la seva entrada en 

vigor, sempre que l’operació no impliqués una restricció de drets dels prestadors obligats al finançament anticipat de la producció 

europea. 
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addicional única les facultava a requerir la informació necessària a les entitats sobre el seu control. La Llei 

22/1999, que modificà l’anterior, refongué els apartats 2 i 3 de l’antic article 18 en el segon apartat del nou 

article 19, amb un redactat que mantenia les funcions de control i d’inspecció i la capacitat sancionadora. 

Els articles 5.3 i 56 de la LGCA confirmaren aquestes funcions. D’altra banda, l’apartat c) de la disposició 

addicional segona del Reglament de 2004 fixà les condicions de presentació dels informes anuals de 

compliment de l’obligació inversora; de cara al futur, el Reial Decret de 2015 que l’ha reemplaçat recull les 

regles a l’apartat b) de la disposició addicional tercera. 

 

 

El cas de Catalunya 
 

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
18

 en l’article 121.2.4 

dictaminà que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) “mitjançant una instrucció, ha de determinar 

les condicions d’aplicació del percentatge de finançament d’obra europea”. El CAC —que des del començ 

del còmput del compliment de l’obligació inversora s’havia fonamentat en l’Acord 5/2001, de 31 d’octubre, 

adreçada als operadors de televisió per tal definir un procediment que permeti verificar el compliment de les 

obligacions que estableixen els articles 5, 6 i 7 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’incorpora a 

l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE
19

— derogà la disposició inicial i la substituí per 

l’Acord 103/2008, de 18 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció general del CAC sobre les obligacions de 

difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a programadors 

independents
20

. En darrer terme cal afegir que l’article 24  de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la CCMA
21

 

es dedica a l’obligació de finançament de pel·lícules i sèries d’animació europees i catalanes i hi consigna 

l’exigència de destinar-hi, com a mínim, un sis per cent de la xifra total dels ingressos obtinguts en l’exercici 

anterior, alhora que estipula que el contracte programa ha de concretar la proporció que s’adreci a obres 

catalanes i el percentatge dedicat a la producció catalana independent. 

 

 

 

  

                                                                        
18

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4543/531253.pdf. 
19

 El primer acord del CAC sobre aquesta matèria és a http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3510/205510.pdf. 
20

 L’acord que avui regula aquesta qüestió es troba a http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5177/961415.pdf (correcció 

d’una errada a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5300/989130.pdf). 
21

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4990/882254.pdf. 



8 

 
 
La inversió en cinema dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual      
televisiva 
 

 

 

Com a conseqüència de l’aplicació del marc legislatiu descrit a la secció precedent i des que la normativa 

fou activada, un considerable flux dinerari ha estat injectat a la producció cinematogràfica espanyola per 

part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiva. El recurs als diferents informes anuals 

sobre el compliment de les disposicions inherents a l’obligació d’inversió en producció europea ens ha 

permès de reconstruir les sèries que s’ofereixen en aquest informe. El període resseguit, per bé que no pas 

en tots els casos, abasta els disset exercicis que transiten des de 1999 fins a 2015, ambdós inclosos. Les 

dades dels tretze anys inicials han estat pouades dels informes que en el seu moment elaborà la SETSI
22

 i les 

estadístiques relatives al quadrienni que clou l’interval analitzat s’han obtingut de la CNMC
23

. 

 

El primer aplec elaborat abasta totes les modalitats d’inversió utilitzades pels prestadors de serveis de 

comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal (quadre 1), tot especificant-ne la modalitat 

pertinent (cinema, tv movies i altres produccions), alhora que segregant en cada cas les quanties invertides. 

Cal indicar que el primer informe que publicà la SETSI correspongué a l’exercici 2003 (però s’elaborà i 

publicà quan ja havia entrat en vigor el Reglament de l’any 2004). En el document aparegueren les xifres 

totals de finançament computat des de l’any 1999, però no se n’indicà la distribució en acordança amb la 

tipologia i amb la procedència geogràfica de les obres. L’excepció fou la inversió en cinema espanyol, del 

qual es recolliren, a banda de les dades del 2004, les magnituds de finançament computat en el període 

1999-2003; la diferència entre la xifra dedicada a cinema espanyol respecte al total s’indica també en el 

quadre sense assignar-la a cap modalitat específica. 

 

 

Quadre 1. Finançament de l'audiovisual europeu per part dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual televisiva de cobertura estatal, 1999-2015  
Xifres en euros 

 
continua 

                                                                        
22

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/mediosaudiovisuales/contenidos/PromocionProduccion/1.Informes/Paginas/fin

anciacion.aspx.                
23

 https://www.cnmc.es/acuerdos-y-decisiones. 

Tipus de producció 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cinema espanyol 27.949.955 85.899.119 132.656.355 89.206.608 80.771.937 87.518.539 100.845.992 96.104.545 112.791.365

Cinema europeu no 

espanyol 8.842.747 20.750.848 28.639.454 34.645.430 24.084.395

Cinema 89.614.684 108.269.387 129.485.446 130.749.975 136.875.760

TV movies  espanyoles 6.668.166 10.515.630 4.359.092 8.435.305 10.481.766

TV movies  europees no 

espanyoles 4.811.750 5.348.054 4.043.837 4.114.750 4.565.217

21.465.453 36.932.021 27.994.865 26.236.531

TV movies 11.479.916 15.863.684 8.402.929 12.550.055 15.046.983

Altres obres espanyoles 1.130.618 790.550 322.149 100.950 1.012.450

Altres obres europees no 

espanyoles 96.800 93.500 223.000

Altres obres 1.130.618 790.550 418.949 194.450 1.235.450

TOTAL 49.415.408 122.831.140 160.651.220 115.443.139 102.225.218 124.923.621 138.307.324 143.494.480 153.158.193
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Font: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) i Comisión Nacional de los Mercados 

y de la Competencia (CNMC). 

 

Dins dels 2.527,26 milions d’euros invertits al llarg dels disset primers exercicis de vigència de la normativa, 

en el període 2003-2015 els prestadors del servei de cobertura estatal canalitzaren 2.078,92 milions 

d’euros cap al finançament de la producció audiovisual europea tot concentrant les quatre cinquenes parts 

d’aquesta quantitat en obres espanyoles. Per modalitats, el cinema s’emportà quasi els dos terços (el 

64,12%) dels cabals totals mentre que les tv movies es responsabilitzaren de l’onzena part de la magnitud 

(el 9,08%) i la resta d’obres convocà un xic més del quart dels recursos (el 26,80%). Quatre de cada cinc 

euros destinats al cinema foren encaminats cap a pel·lícules espanyoles, de manera que aquest capítol 

tingué cura d’una contribució que ultrà lleument la meitat (el 51,56%) de la inversió en audiovisual 

d’aquests tretze anys. Puix que, tal com ha estat indicat tocant a aquest concret epígraf, hom disposa de la 

informació relativa a tots i cadascun dels disset exercicis posteriors a l’entrada en vigor de l’obligació 

inversora, l’afluència dels respectius volums monetaris desemboca en una inversió en cinema espanyol de 

1.407,67 milions d’euros (el 55,70% de la dedicació total a l’audiovisual) per part dels prestadors del servei 

de comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal en el període 1999-2015. 

 

En el transcurs dels disset anys s’ha comptabilitzat un total de 22 prestadors del servei
24

, dels quals divuit 

figuren a la llista de subjectes obligats l’any 2015, darrer exercici, ara com ara, que ha vist publicat l’informe 

sobre les inversions efectuades en producció audiovisual europea i la seva adequació a la normativa vigent. 

Les dades de finançament computat en el conjunt de modalitats s’ofereixen (quadre 2) en funció de les 

contribucions individuals de cadascuna de les entitats que en el transcurs del temps han estat destinatàries 

de la normativa. En els casos de canvi de nom de les empreses o bé de compra o d’absorció per una altra 

companyia, totes les dades de la seva sèrie històrica s’adjudiquen a l’entitat més recent, tot esmentant 

també les denominacions prèvies
25

. Dins de les xifres d’inversió hom detecta una fortíssima concentració. El 

triumvirat constituït per Mediaset España Comunicación, S.A./Gestevisión Telecinco, S.A, Corporación 

RTVE, S.A. i Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A./Antena 3 de Televisión, S.A./Gestora 

de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A. inoculà una mica més de les set desenes parts de la inversió dels 

                                                                        
24

 El Reial Decret 847/2015, de 28 de setembre, que regula el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual i 

el procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat establí els requisits d’aquestes empreses per dur a terme el seu objecte 

social, alhora que instrumentà el règim jurídic d’inscripció de les entitats, la seva estructura i el seu funcionament. El text de la 

disposició és a http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10394.pdf. Els prestadors inscrits en el Registre Estatal 

figuren a https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RuecaListadosPublicos/. Pel seu costat, les Comunitats Autònomes han creat els 

seus respectius registres d’aquestes entitats. Pel que fa a Catalunya, el Registre fou creat gràcies a l’Acord 15/2017, de 18 de febrer, 

adoptat pel CAC ( http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7327/1596303.pdf).  
25

 El dia 1 d’octubre de 2012 Antena 3 de Televisión  i Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta es fusionaren en Corporación 

Atresmedia de Medios de Comunicación. Sogecable passà a ser DTS, Distribuidora de Televisión Digital en el 2010. Aquest mateix 

any Telecinco canvià la seva denominació per Mediaset España; el 2015 Mediaset sol·licità que FDF es considerés separadament 

com a canal temàtic. El canvi de nom d’SPTI Networks Iberia per Sony Pictures Television Networks Iberia es produí l’any 2011. 

Cableuropa actuava sota la marca Ono i al juliol del 2014 s’integrà a Vodafone España, l’1 de juliol de 2013 France Télécom canvià 

el seu nom per Orange, essent Orange España la filial espanyola del grup. 

Tipus de producció 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2003-2015

Cinema espanyol 106.417.044 58.836.012 63.384.758 98.837.602 76.514.709 72.814.411 57.501.876 59.618.358 1.071.957.149

Cinema europeu no 

espanyol 18.606.292 18.853.186 21.131.951 7.074.177 22.044.982 14.572.722 30.549.313 11.333.859 261.129.357

Cinema 125.023.336 77.689.198 84.516.710 105.911.780 98.559.691 87.387.133 88.051.189 70.952.217 1.333.086.505

TV movies  espanyoles 17.710.122 30.669.455 20.861.718 15.915.672 8.257.270 5.278.646 5.551.238 10.571.810 155.275.890

TV movies  europees no 

espanyoles 5.522.500 972.191 1.281.860 4.000 110.300 651.950 448.800 1.593.043 33.468.252

TV movies 23.232.622 31.641.646 22.143.578 15.919.672 8.367.570 5.930.596 6.000.038 12.164.853 188.744.142

Altres obres espanyoles 1.277.859 155.000 48.723.163 102.878.421 61.185.853 87.086.248 79.788.066 54.177.355 438.628.682

Altres obres europees no 

espanyoles 649.152 214.000 5.577.478 6.915.235 15.366.384 7.899.399 38.793.810 42.635.600 118.464.357

Altres obres 1.927.011 369.000 54.300.640 109.793.656 76.552.237 94.985.647 118.581.876 96.812.955 557.093.039

Total 150.182.969 109.699.843 160.960.929 231.625.108 183.479.498 188.303.376 212.633.103 179.930.025 2.078.923.687
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prestadors espanyols en audiovisual europeu del període 1999-2015. En afegir-hi DTS, Distribuidora de 

Televisión Digital, S.A.U./Sogecable, S.A., hom constata que tretze de cada quinze euros invertits han 

emanat d’aquest quartet capdavanter d’entitats. 

 

Quadre 2. Finançament total per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiva de 
cobertura estatal (1999-2015) 
Xifres en euros 

 

 

 
Font: SETSI i CNMC. 

 

Quan el nostre examen encercla només el finançament del cinema efectuat pels prestadors de serveis de 

cobertura estatal, les xifres acumulades en el transcurs dels anys (quadre 3) ens fan sabedors que, en el 

període 2003-2015, l’obligació contreta per vint entitats
26

 es traduí en la conducció cap a la cinematografia 

europea de 1.333,09 milions d’euros, quantitat que, tal com abans ha estat indicat, vorejava els dos terços 

de la inversió total en audiovisual. L’aclaparador pes dels prestadors del servei que conformen el trio que 

acabdilla la llista d’entitats provoca que persisteixi, fins i tot enrobustit, el seu domini incontestable del 

finançament. RTVE, Atresmedia i Mediaset són presents a les tres quartes parts de les inversions en cinema 

                                                                        
26

 De les 22 entitats que s’han inventariat n’hi ha dues que no han invertit en cinema. En primer lloc, Fox International Channels 

España, S.L.U., que ha acomplert la seva obligació en el sexenni 2010-2015 mitjançant el finançament de sèries: una petita 

quantitat en obra espanyola en el primer any i intervenció en sèries d’altres països en el lustre següent. Aquesta darrera opció fou 

la triada per MTV Channel España, S.L.U., en la seva solitària presència a la llista només en el 2010. 

Prestador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

13 TV

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA 7.622.605 18.907.470 31.620.730 23.523.621 6.631.367 24.972.008 34.186.651 45.160.802 44.004.983

CINEMANÍA 2.317.513 1.929.248 2.900.053 2.207.883 2.445.910

COSMOPOLITAN

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL 13.836.169 28.869.567 32.562.308 25.215.177 27.905.389 31.200.065 29.494.217 23.540.067 31.324.557

FOX ESPAÑA

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO 10.571.805 23.991.444 21.510.099 11.274.189 27.832.893 30.757.393 33.056.414 35.530.957 39.573.600

MTV

MULTICANAL IBERIA

NBC

NET TV

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM

PARAMOUNT COMEDY

RTVE 17.384.829 27.036.479 32.851.441 28.575.837 35.084.537 32.587.052 37.398.568 31.921.632 34.991.961

SERVICIOS AUTORALES

SONY / SPTI / AXN 196.251 2.211.794 1.600.000 913.750 1.576.250 1.550.000

TELEFONICA ESPAÑA

TELEFONICA MOVILES

THE HISTORY CHANNEL IBERIA

VEO TV

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA

WALT DISNEY 2.028.215 629.990 907.050 1.049.841 3.318.862 1.713.092

Operadors no especificats 24.026.180 42.106.642 22.312.336

TOTAL 49.415.408 122.831.140 160.651.220 115.443.139 102.225.218 124.923.621 138.307.324 143.494.480 153.158.193

Prestador de serveis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 1999-2015

13 TV 690.500 500.444 425.000 1.615.944

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA 39.618.171 48.659.248 35.140.657 47.318.875 42.432.590 46.938.004 41.070.584 30.917.666 568.726.031

CINEMANÍA 11.800.607

COSMOPOLITAN 279.100 718.750 465.630 284.525 255.000 425.000 2.428.005

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL 21.051.613 18.475.815 35.592.278 12.511.967 9.518.338 6.487.782 8.567.781 11.409.163 367.562.253

FOX ESPAÑA 63.048 5.911.285 4.094.516 2.463.833 2.089.600 6.661.418 21.283.700

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO 50.301.309 5.372.709 33.177.930 101.788.491 50.212.368 65.415.230 55.767.683 53.262.041 649.396.556

MTV 375.195 375.195

MULTICANAL IBERIA 170.594 82.280 584.531 1.641.829 1.518.043 3.997.277

NBC 2.500.000 1.200.000 4.038.739 1.360.141 27.173.048 27.862.081 64.134.009

NET TV 1.167.979 1.765.176 2.174.868 2.125.948 1.637.858 2.065.000 10.936.829

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM 68.000 117.275 47.500 214.065 349.855 357.755 1.154.450

PARAMOUNT COMEDY 350.184 7.758.704 1.468.490 7.099.138 4.830.254 21.506.770

RTVE 37.625.744 35.437.072 43.192.600 41.484.756 43.854.378 46.651.743 48.709.820 29.253.563 604.042.013

SERVICIOS AUTORALES 190.000 190.000

SONY / SPTI / AXN 800.000 1.365.000 1.576.000 1.240.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000 1.372.000 18.201.045

TELEFONICA ESPAÑA 1.846.549 4.291.267 3.714.765 4.091.689 4.098.583 2.833.523 20.876.375

TELEFONICA MOVILES 129.737 435.886 565.623

THE HISTORY CHANNEL IBERIA 198.207 166.335 315.555 306.056 185.143 284.142 1.455.438

VEO TV 360.000 1.740.000 1.862.077 1.125.000 651.575 575.500 6.314.152

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA 390.000 3.264.484 6.715.675 6.367.276 4.109.819 4.200.099 857.575 25.904.928

WALT DISNEY 786.132 1.668.571 3.786.905 5.322.195 2.486.020 7.635.063 5.020.301 36.352.237

Operadors no especificats 88.445.158

TOTAL 150.182.969 109.699.843 160.960.929 231.625.108 183.479.498 188.303.376 212.633.103 179.930.025 2.527.264.594
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dels tretze anys i la inclusió de DTS aferma encara més aquesta dinàmica, car catorze de cada quinze euros 

del finançament de la cinematografia pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiva tenen 

el seu origen a la tresoreria d’aquest quartet de societats. 

 

Quadre 3. Finançament del cinema per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
televisiva de cobertura estatal (1999-2015) 
Xifres en euros 

 
 

 
n.d.: Dades no disponibles. 

Font: SETSI i CNMC. 

 

Minses resulten les diferències amb l’escenari que revela la mirada sobre els diners adreçats al cinema 

espanyol (quadre 4). En aquesta avinentesa les estadístiques tornen a recórrer en la seva integritat el 

període 1999-2015
27

 i es comprova que els 1.407,67 milions d’euros que ajudaren a finançar pel·lícules de 

nacionalitat espanyola cobriren el 55,70% de la destinació dinerària a l’audiovisual. Entre les entitats 

sotmeses a l’obligació, les principals finançadores del cinema espanyol continuen essent RTVE (440,92 

milions d’euros), Mediaset (301,99), Atresmedia (283,96) i DTS (213,35). 

 

Quadre 4. Finançament del cinema espanyol per part dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual televisiva de cobertura estatal (1999-2015) 
Xifres en euros 

                                                                        
27

 L’informe de la SETSI, en la seva primera edició del 2003, no subministrà dades individuals o agregades de la inversió en cinema 

europeu. Sí que facilità, però, tant les xifres relatives al finançament total de l’audiovisual com les quantitats esmerçades en la 

construcció del catàleg cinematogràfic espanyol.  

Prestador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

13TV

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA n.d. n.d. n.d. n.d. 2.003.749 21.101.236 32.310.404 41.088.040 39.520.077

CINEMANÍA n.d. n.d. n.d. n.d. 1.929.248 2.900.053 2.207.883 2.445.910

COSMOPOLITAN

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL n.d. n.d. n.d. n.d. 27.517.509 30.051.495 29.194.219 23.023.967 28.869.982

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO n.d. n.d. n.d. n.d. 23.336.282 22.922.103 29.100.747 34.518.957 36.693.600

MULTICANAL IBERIA

NBC

NET TV

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM

PARAMOUNT COMEDY

RTVE n.d. n.d. n.d. n.d. 32.078.160 31.078.000 36.066.301 29.053.101 28.995.101

SERVICIOS AUTORALES

SONY / SPTI / AXN n.d. n.d. n.d. n.d. 2.211.794 620.000 1.550.000

TELEFONICA ESPAÑA

TELEFONICA MOVILES

THE HISTORY CHANNEL IBERIA

VEO TV

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA

WALT DISNEY n.d. n.d. n.d. n.d. 537.942 216.500 605.892 1.247.000

Operadors no especificats

TOTAL n.d. n.d. n.d. n.d. 89.614.684 108.269.387 129.485.446 130.749.975 136.875.760

Prestador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2003-2015

13TV 340.500 150.444 350.000 840.944

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA 28.265.525 32.126.297 22.513.095 23.698.875 19.736.244 25.130.347 24.686.584 16.350.809 328.531.281

CINEMANÍA 9.483.094

COSMOPOLITAN 472.000 275.000 188.000 255.000 425.000 1.615.000

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL 16.633.118 18.044.624 14.619.581 8.383.015 7.998.238 6.226.557 8.196.781 9.318.666 228.077.753

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO 49.993.976 -223.165 4.732.648 30.869.949 26.570.046 18.963.631 22.438.532 19.988.680 319.905.986

MULTICANAL IBERIA 15.000 610.800 625.800

NBC 2.500.000 1.200.000 4.038.739 7.738.739

NET TV 1.099.949 1.573.350 2.125.948 1.085.000 1.840.000 7.724.247

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM 68.000 117.275 214.065 349.855 357.755 1.106.950

PARAMOUNT COMEDY 690.000 928.093 418.628 755.654 2.792.375

RTVE 29.123.101 26.136.442 34.031.100 31.549.700 26.421.800 23.687.632 20.355.033 15.530.998 364.106.469

SERVICIOS AUTORALES 190.000 190.000

SONY / SPTI / AXN 800.000 1.365.000 1.576.000 1.240.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000 1.372.000 14.534.794

TELEFONICA ESPAÑA 898.444 1.986.770 2.996.274 3.350.000 4.098.583 2.833.523 16.163.594

TELEFONICA MOVILES 77.842 316.000 393.842

THE HISTORY CHANNEL IBERIA 15.000 15.000

VEO TV 360.000 880.000 380.000 1.000.000 651.575 575.500 3.847.075

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA 240.000 2.950.000 4.068.246 5.880.000 3.732.360 3.754.374 328.632 20.953.612

WALT DISNEY 207.616 700.000 925.000 4.439.950

Operadors no especificats

TOTAL 125.023.336,28 77.689.197,61 84.516.709,64 105.911.779,65 98.559.691,26 87.387.133,00 88.051.189,00 70.952.217,00 1.333.086.505,44
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Nota: La xifra negativa de Mediaset España / Telecinco el 2009 arrela a l'article 7.2. del Reial Decret de 2004, que estipulà que del 

finançament efectuat s'havien de descomptar els ajuts públics rebuts, en la quantia que pertoqués en funció del seu percentatge  

de participació a la producció de l'obra. En aquest cas, subvencions obtingudes d'altres anys minoraren la inversió feta aquell any, 

deixant-la en negatiu. 

Font: SETSI i CNMC. 

 

Els informes anuals d’acompliment permeten l’accés a la composició del finançament de les pel·lícules 

espanyoles pels prestadors del servei de cobertura estatal. L’aplec de les dades del període 2004-2015 ens 

revela que el 42,84% dels diners vehiculats cap a les pel·lícules ho han fet per la via del finançament directe, 

mentre que l’altre 57,16% ha nodrit els pressupostos dels films triats mitjançant l’adquisició dels seus drets 

d’explotació. Aquests percentatges no han mantingut cap mena de constància en els diferents exercicis en 

el transcurs de l’interval temporal. Ans al contrari, s’ha viscut una considerable oscil·lació de les 

proporcions, que enlairà el pes de la participació mitjançant coproducció des d’un nivell discretament 

superior al quart del total fins a les tres cinquenes parts aconseguides en el bienni 2007-2008, un 

enlairament que fou seguit per la immersió sota la quota de 2004 i per la posterior i fluctuant recuperació 

en el quinquenni 2010-2014. En el 2015 s’ha viscut una reculada en el pes de la coproducció fins al nivell 

més pregon de la sèrie estadística. La seva reduïda incidència, amb una contribució que representa poc més 

de la sisena part dels recursos, s’ha produït a benefici de la compra de drets d’antena, que en aquest any ha 

suposat el 82,82% del finançament del cinema espanyol rebut de les arques dels prestadors de cobertura 

estatal.  

 

Dins de l’historial de l’adquisició de drets d’antena convé deixar constància (en aquest cas les dades 

corresponen a l’etapa 2009-2015) del paper jugat (atesa la seva significació com a principal aportador de 

Prestador 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

13 TV

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA 2.055.461 11.587.664 31.620.730 17.526.938 2.003.749 12.771.236 20.460.404 21.253.677 29.604.502

CINEMANÍA 1.335.262 1.844.472 1.861.976 1.703.060

COSMOPOLITAN

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL 7.608.147 15.294.749 25.636.730 15.294.749 22.644.759 21.480.333 18.103.971 13.805.750 15.825.162

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO 901.518 7.335.489 6.552.728 7.220.825 19.980.271 21.179.498 25.373.340 30.618.957 36.693.600

MULTICANAL IBERIA

NBC

NET TV

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM

PARAMOUNT COMEDY

RTVE 17.384.829 23.288.017 27.858.113 23.890.821 32.078.160 30.178.000 34.851.301 28.103.101 27.913.101

SERVICIOS AUTORALES

SONY / SPTI / AXN 2.191.794 620.000 1.550.000

TELEFONICA ESPAÑA

TELEFONICA MOVILES

THE HISTORY CHANNEL IBERIA

VEO TV

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA

WALT DISNEY 537.942 65.000 195.000 1.205.000

Operadors no especificats 28.393.200 40.988.054 25.273.275

Total 27.949.955 85.899.119 132.656.355 89.206.608 80.771.937 87.518.539 100.845.992 96.104.545 112.791.365

Prestador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 1999-2015

13 TV 340.500 150.444 250.000 740.944

ATRESMEDIA / ANTENA 3 / LA SEXTA 15.154.219 21.332.366 11.499.975 22.029.888 17.101.412 20.289.367 11.107.779 16.561.019 283.960.385

CINEMANÍA 6.744.770

COSMOPOLITAN 472.000 275.000 188.000 255.000 425.000 1.615.000

DTS / SOGECABLE / VIA DIGITAL 11.657.375 11.175.369 6.269.750 4.224.700 6.627.088 4.312.007 5.672.310 7.719.716 213.352.665

MEDIASET ESPAÑA / TELECINCO 49.993.976 -223.165 4.732.648 30.719.949 18.070.046 17.613.631 12.913.532 12.318.680 301.995.523

MULTICANAL IBERIA 15.000 460.000 475.000

NBC 2.500.000 1.200.000 238.739 3.938.739

NET TV 959.949 133.350 2.085.948 1.085.000 1.840.000 6.104.247

ORANGE ESPAGNE / FRANCE TÉLÉCOM 56.000 104.400 194.065 160.000 202.297 716.762

PARAMOUNT COMEDY 690.000 763.093 418.628 755.654 2.627.375

RTVE 28.623.101 25.261.442 32.674.100 30.605.700 24.816.800 20.777.800 18.636.833 13.980.998 440.922.217

SERVICIOS AUTORALES 190.000 190.000

SONY / SPTI / AXN 800.000 1.050.000 1.576.000 1.240.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000 1.372.000 14.199.794

TELEFONICA ESPAÑA 898.444 1.986.770 2.702.274 2.150.000 2.964.776 2.363.862 13.066.126

TELEFONICA MOVILES 77.842 316.000 393.842

THE HISTORY CHANNEL IBERIA 15.000 15.000

VEO TV 360.000 880.000 380.000 1.000.000 651.575 575.500 3.847.075

VODAFONE / ONO / CABLEUROPA 240.000 2.550.000 4.068.246 3.480.000 1.600.000 2.025.999 328.632 14.292.877

WALT DISNEY 188.373 700.000 925.000 3.816.315

Operadors no especificats 94.654.529

TOTAL 106.417.044 58.836.012 63.384.758 98.837.602 76.514.709 72.814.411 57.501.876 59.618.358 1.407.669.186
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recursos al cinema espanyol dins del grup que estem considerant) per la Corporación RTVE, que en el 

període ha dedicat la integritat dels recursos dedicats al finançament del cinema espanyol a l’adquisició de 

drets d’explotació
28

. 

 

 

La inversió dels prestadors d’àmbit autonòmic 
 

La indagació tocant al paper jugat per les comunitats autònomes ajuda a completar la dimensió del 

finançament de l’audiovisual, en general, i del cinema espanyol, en particular, alhora que conclou la 

recerca. El primer informe de la SETSI en aquest àmbit correspongué a l’exercici 2006 i aparegué en 

publicació separada del document relatiu als prestadors de cobertura estatal. El format es mantingué 

durant el quinquenni següent, i quan l’elaboració de l’informe fou encomanada a la CNMC els textos 

referents als prestadors de cobertura estatal i autonòmica s’han anat recollint en un sol volum des de 2012 

fins a hores d’ara
29

. 

 

Segons que ha estat explicat a la secció precedent, el Reglament de 2004 regulà la presentació dels 

informes anuals de les comunitats autònomes tocant a l’acompliment de l’obligació inversora, aspecte que 

actualment es regeix pel Reial Decret de 2015. En acordança amb les disposicions, abans del primer dia 

d’octubre de cada any les autoritats audiovisuals autonòmiques o, quan escaigui, els òrgans competents de 

les comunitats autònomes han de trametre, abans a la SETSI i ara a la CNMC, un informe sobre el 

compliment de l’obligació de finançament durant l’any immediat anterior per part dels prestadors del 

servei de comunicació audiovisual, públics o privats, que tinguin sota la seva competència. L’informe ha de 

recollir, desglossats per prestador, els ingressos d’explotació computats i el finançament total realitzat. La 

informació ha de distingir les quantitats adreçades a produccions en qualsevol de les llengües oficials 

d’Espanya i a la resta de les produccions europees. D’altra banda, dins de les dues modalitats, cal detallar 

les xifres destinades a films cinematogràfics, a pel·lícules i sèries per a televisió i a d’altres obres, tals com 

documentals i produccions d’animació.  

 

En diferents informes anuals de l’organisme de control han aparegut planys sobre comunitats autònomes 

que no li han fet arribar la informació o que l’han presentada incompleta o bé de manera inadequada. En 

aquest sentit el darrer document de la CNMC lamentava haver d’assenyalar que “moltes d’aquestes 

comunitats autònomes no han seguit el model proposat per aquesta Comissió per a la confecció de 

l’informe, raó per la qual en nombroses ocasions no s’han aportat les dades necessàries per a la correcta 

elaboració d’aquest informe, fet que redunda en l’empitjorament de la seva qualitat”. Als efectes d’aquest 

treball hem fet cap també —tot i que ja són recollides en els informes SETSI / CNMC— a les certificacions 

del CAC
30

 sobre el compliment de l’obligació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / 

TVC. Les cerques efectuades per tal d’accedir a les fons originals de recollida i subministrament de dades a 

d’altres territoris, per dissort, s’han revelat eixorques
31

, de manera que la informació aplegada en els 

vinents quadres procedeix únicament de la documentació SETSI / CNMC. 

 

L’estructura de les xifres (quadre 5) de la dècada 2006-2015 ens assabenta que les inversions dels 

prestadors de serveis d’àmbit autonòmic concentraren el finançament de manera gairebé absoluta 

                                                                        
28

 Amb la petita excepció dels 48.400 euros aplicats a finançament directe durant l’exercici de 2013. 
29

 Els informes es poden trobar a les URL que s’especifiquen a les notes [22] i [23]. 
30

 Els diferents acords  sobre la verificació del  compliment per part de CCMA / TVC de la normativa  sobre finançament de 

produccions audiovisuals europees els recull el CAC a la seva pàgina web 

http://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?NzU%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50&MTE%3

D&MjA%3D. 
31

 El Consejo Audiovisual de Andalucía (http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/) subministra els informes anuals sobre 

percentatge d’obres europees a les televisions autonòmiques andaluses, però no difon els acompliments relatius a l’obligació de 

finançament de la producció audiovisual europea. D’altra banda, el Consejo Audiovisual de Navarra, creat per la Llei Foral 18/2001, 

de 5 de juliol, desaparegué amb la derogació d’aquesta normativa mitjançant la Llei Foral 15/2011, de 21 d’octubre i els seus 

informes ja no són a l’abast. 
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(99,74%) en obres audiovisuals de producció espanyola. Per modalitats, el cinema no arribà a representar la 

meitat del volum total (47,80%, que contrasta amb el 64,12% dels prestadors d’abast estatal). Aquesta 

inferioritat, afegida a una significació una mica menor en el bloc d’altres produccions (23,29% enfront 

26,80%) es traduí en la clara superioritat de la dedicació de recursos a finançar tv movies, on la quota dels 

prestadors autonòmics triplicà el pes específic aconseguit pels estatals en aquest tipus de producte (28,91% 

versus 9,08%). 

 

Quadre 5. Finançament de l'audiovisual europeu per part dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual televisiva a Espanya de cobertura autonòmica (2006-2015) 
Xifres en euros 

 
Font: SETSI i CNMC. 

 

El repartiment de les xifres per comunitats autònomes —del finançament total (quadre 6), de les inversions 

en pel·lícules de tot Europa (quadre 7) i de l’aplicació de recursos en el marc exclusiu de la cinematografia 

espanyola (quadre 8)— revela que Cantàbria, Castella-Lleó, La Rioja i Navarra durant els dos quinquennis 

no intervingueren en el finançament. Quant a pes específic, Catalunya lidera la classificació de 

contribuïdors en abocar una proporció tènuement superior al terç dels recursos totals de l’àmbit 

autonòmic. Pel que fa al cinema espanyol, si afegim Euskadi a Catalunya, advertirem que entre ambdues 

comunitats es responsabilitzen de les tres cinquenes parts de la xifra esmerçada pel bloc autonòmic en 

aquestes produccions. La inclusió de les inversions d’Andalusia i de Madrid annexiona un quart del volum 

total i l’afegidura dels finançaments procedents de Galícia i del País Valencià atorga a les sis comunitats 

capdavanteres el 96,13% de la magnitud dedicada a aquest producte, tot palesant l’escassa rellevància en 

aquest terreny concret de les altres set comunitats actives. 

 

Quadre 6. Distribució per Comunitats Autònomes del finançament total per part dels prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual televisiva de cobertura autonòmica (2006-2015)  
Xifres en euros 

 
Font: SETSI i CNMC. 

 

Quadre 7. Finançament del cinema per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
televisiva de cobertura autonòmica (2006-2015) 
Xifres en euros 

Tipus de producció 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cinema espanyol 22.933.565 29.998.361 24.927.608 22.146.336 15.901.429 14.720.928 13.055.877 10.419.813 11.656.830 14.426.946

Cinema europeu no 

espanyol 195.040 81.135 77.781 20.420 337.916

Cinema 23.128.605 30.079.496 24.927.608 22.146.336 15.979.210 14.741.348 13.055.877 10.419.813 11.656.830 14.764.862

TV movies espanyoles 16.693.509 15.058.936 14.478.361 12.563.847 18.089.700 14.529.756 7.739.531 4.029.109 2.883.344 3.125.963

TV movies europees no 

espanyoles 28.744 15.000 30.000 134.754

TV movies 16.722.253 15.073.936 14.508.361 12.698.601 18.089.700 14.529.756 7.739.531 4.029.109 2.883.344 3.125.963

Altres obres espanyoles 5.427.160 4.986.652 7.321.999 5.613.407 13.747.073 25.127.648 11.032.668 4.842.552 5.740.574 4.198.657

Altres obres europees no 

espanyoles 71.355 6.264

Altres obres 5.427.160 5.058.007 7.321.999 5.619.671 13.747.073 25.127.648 11.032.668 4.842.552 5.740.574 4.198.657

TOTAL 45.278.018 50.211.439 46.757.968 40.464.608 47.815.982 54.398.752 31.828.076 19.291.474 20.280.748 22.089.482

Comunitat Autònoma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalusia 4.812.372 3.117.294 5.258.178 2.753.820 3.940.879 8.093.406 5.922.028 2.710.500 3.795.000 7.645.938

Aragó 205.399 79.460 777.171 97.862 109.300 172.253 261.200 68.500

Astúries, Principat d' 385.992 725.471 667.856 630.666 94.866 400.916

Canàries 494.873 417.529 509.900 373.764 1.193.800 1.231.022 228.671 218.658 388.790 334.260

Cantàbria

Castella-La Manxa 411.105 411.105 328.434 252.958 75.804 175.000 35.195 87.505 64.743 86.421

Castella-Lleó

Catalunya 21.062.703 15.966.870 21.307.763 17.853.951 17.250.993 15.555.517 10.027.509 4.858.767 5.194.778 5.081.899

Extremadura 195.000 139.500

Galícia 4.810.639 3.393.428 4.607.804 3.832.969 2.250.993 2.101.222 1.987.961 1.200.833 1.512.696 1.486.213

Illes Balears 83.789 13.871 257.915 497.685 8.026.780 8.502.355 2.955.442 2.143.044 2.435.323 852.173

La Rioja

Madrid 3.540.896 14.823.688 2.870.917 1.863.133 2.072.687 1.380.022 776.000 469.830 532.150

Navarra

País Basc 2.576.648 5.013.833 7.244.464 7.299.178 9.158.771 7.282.094 7.683.300 6.493.248 5.579.022 5.076.962

Regió de Múrcia 1.014.128 2.245.190 623.500 289.500 384.550

País Valencià 7.484.993 6.039.693 1.922.003 4.648.198 5.140.791 8.562.116 830.793

Total prestadors autonòmics 45.278.018 50.211.439 46.757.968 40.464.608 47.815.982 54.398.752 31.828.076 19.291.474 20.280.748 22.089.482
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Font: SETSI i CNMC. 

 
Quadre 8. Finançament del cinema espanyol per part dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual televisiva de cobertura autonòmica (2006-2015) 
Xifres en euros 

 
Font: SETSI i CNMC. 

 

 

 

 
Volum global del finançament de l’audiovisual europeu per part dels prestadors espanyols de serveis de 
comunicació audiovisual televisiva  
 
L’aplec de les dades de les inversions procedents dels prestadors de serveis estatals i autonòmics ens 

il·lustra (quadre 9) —per bé que les informacions no abastin la mateixa dimensió temporal ni en aquestes 

dues vies ni en les tres modalitats de finançament analitzades— quant a la repercussió econòmica de la 

normativa espanyola en el finançament de la producció audiovisual europea i ben en particular en la 

cobertura dels pressupostos de les seves pel·lícules. Seria interessant poder establir quin percentatge del 

cost dels films objecte d’inversió per part dels prestadors de serveis ha estat assegurada per la seva 

aportació dinerària i calcular, en darrer terme, quin segment de la inversió anual en cinema espanyol ha 

estat finançat per aquest canal. Malaventuradament, els informes de la SETSI i de la CNMC no recullen les 

dades individuals esmerçades en cada obra audiovisual triada pels prestadors de serveis de comunicació 

audiovisual televisiva.  

 
Quadre 9. Finançament de l'audiovisual europeu per part dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual televisiva de cobertura estatal i autonòmica (1999-2015) 
Xifres en milions d’euros 

Comunitat Autònoma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalusia 3.485.597 598.027 3.041.109 1.726.479 2.110.929 931.337 907.000 1.500.000 2.351.000 5.130.602

Aragó 36.620 486.781 15.000 169.700 22.000

Astúries, Principat d' 62.907 565.471 605.341 612.497 59.430 359.416

Canàries 436.823 292.408 296.025 221.000 105.000 173.522 99.692 84.343 133.902 172.343

Cantàbria

Castella-La Manxa 198.595 198.595 30.692 167.580 57.804 15.000 40.000 7.500

Castella-Lleó

Catalunya 10.558.346 8.000.155 10.311.763 9.926.151 4.736.088 6.131.099 4.473.009 2.291.267 2.481.378 2.734.000

Extremadura 77.000

Galícia 883.460 621.712 2.111.610 1.429.969 1.236.657 1.401.500 1.320.061 1.122.119 1.374.765 1.376.765

Illes Balears 83.789 47.700 216.618

La Rioja

Madrid 2.209.036 13.964.835 2.831.917 1.824.133 352.373 532.150

Navarra

País Basc 2.480.040 4.332.140 5.283.978 5.600.196 6.151.951 4.744.419 5.347.158 4.794.587 4.429.582 3.846.468

Regió de Múrcia 416.619 584.591 217.000 290.000

País Valencià 2.792.919 1.655.005 399.303 1.187.922 1.094.000 779.000 303.616

Total prestadors autonòmics 23.128.605 30.079.496 24.927.608 22.146.336 15.979.210 14.741.348 13.055.877 10.419.813 11.656.830 14.764.862

Comunitat Autònoma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalusia 3.485.597 598.027 3.041.109 1.726.479 2.110.929 931.337 907.000 1.500.000 2.351.000 5.130.602

Aragó 36.620 409.000 15.000 169.700 22.000

Astúries, Principat d' 62.907 565.471 605.341 612.497 59.430 21.500

Canàries 355.143 292.408 296.025 221.000 105.000 153.102 99.692 84.343 133.902 172.343

Cantàbria

Castella-La Manxa 118.835 118.835 30.692 167.580 57.804 15.000 40.000 7.500

Castella-Lleó

Catalunya 10.558.346 8.000.155 10.311.763 9.926.151 4.736.088 6.131.099 4.473.009 2.291.267 2.481.378 2.734.000

Extremadura 77.000

Galícia 849.860 620.337 2.111.610 1.429.969 1.236.657 1.401.500 1.320.061 1.122.119 1.374.765 1.376.765

Illes Balears 83.789 47.700 216.618

La Rioja

Madrid 2.209.036 13.964.835 2.831.917 1.824.133 352.373 532.150

Navarra

País Basc 2.480.040 4.332.140 5.283.978 5.600.196 6.151.951 4.744.419 5.347.158 4.794.587 4.429.582 3.846.468

Regió de Múrcia 416.619 584.591 217.000 290.000

País Valencià 2.792.919 1.655.005 399.303 1.187.922 1.094.000 779.000 303.616

Total prestadors autonòmics 22.933.565 29.998.361 24.927.608 22.146.336 15.901.429 14.720.928 13.055.877 10.419.813 11.656.830 14.426.946



16 

 
n.d.: Dades no disponibles. 

Font: SETSI i CNMC. 

 

Aquesta absència, derivada de la confidencialitat
32

 de les dades que els prestadors de serveis obligats per la 

normativa lliuren a l’organisme de control, impedeix d’acarar les inversions efectuades en cada 

llargmetratge específic amb el seu cost i d’establir el grau de dependència del conjunt de films afectats 

respecte a aquesta via de finançament. Val a dir que la interpretació de la confidencialitat ha estat molt 

estricta car, a banda de la lògica ocultació dels imports bolcats a cada producció audiovisual, no s’han 

inventariat els títols de les obres participades. Per fortuna aquesta tradició de secretisme s’ha trencat per 

causa d’imperatiu legal en el recent informe sobre l’exercici 2015, de manera que, d’ara endavant, la CNMC 

s’alinearà amb la transparència del CAC, que des del seu primer informe ha subministrat, per modalitats, la 

relació dels títols beneficiaris de les inversions realitzades a través de la via que aquestes pàgines 

analitzen
33

.  

 

Puix que el camí individual està tancat i barrat, el procediment a aplicar ha de fonamentar-se en el còmput 

col·lectiu, tot calculant la incidència de la inversió anual dels prestadors de serveis sobre el cost de la 

producció fílmica de cada exercici. El problema d’aquest procediment és obvi, perquè quan parlem 

d’inversió anual dels prestadors ens referim a l’exercici en el qual s’efectua la signatura del contracte
34

, 

quan la pel·lícula encara és un projecte. Per contra el còmput de cost total del catàleg cinematogràfic anual 

—això vol dir el conjunt de llargmetratges qualificats en el transcurs dels dotze mesos— afecta a obres 

enllestides, de manera que esdevé improcedent la comparança de la inversió dels prestadors en cinema en 

un exercici determinat amb el cost del catàleg fílmic d’aquell any. No és freqüent que el projecte escollit 

per un prestador de serveis de comunicació audiovisual als efectes del seu finançament estigui conclòs i 

qualificat en el mateix exercici de la firma del contracte. Les situacions habituals indiquen una trigança d’un 

any o dos entre el seu còmput a l’obligació inversora i la seva aparició en el catàleg de l’Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Així doncs, les obres recollides en un informe del SETSI o de la 

CNMC tornarem a trobar-les en els anuaris “Cine Español” de l’ICAA en els anys immediatament posteriors, 

                                                                        
32

 L’article 2.3 del Reglament de 2004 implantà el caràcter de confidencialitat de la informació lliurada. El Reial Decret de 2015 que 

l’ha succeït prossegueix declarant confidencial, en el seu article 14.4, “tant l’informe de declaració com les informacions addicionals 

requerides” que presentin els prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 
33

 L’article 25 del Reial Decret de 2015 dicta la publicitat dels títols de les obres beneficiàries de l’obligació de finançament. Tot i no 

existir aquest imperatiu en la normativa precedent, el CAC ha facilitat les llistes de títols objecte de cada modalitat inversora i els 

noms de les respectives productores en els setze informes que ha emès des del seu primer dictamen corresponent a l’any 2000. 
34

 Tant l’article 8.1 del reglament de 2004 com l’article 20.1 del seu reemplaçant, el Reial Decret de 2015, disposen que: “El 

finançament efectuat s’aplicarà a l’exercici en el qual neixi l’obligació contractual dels prestadors obligats amb els tercers, amb 

independència de la seva data de pagament”. 

Any
Cinema/ 

AV

Cinema 

espanyol/

AV

Cinema 

espanyol/

cinema

Estatal Autonòmica Total Estatal Autonòmica Total Estatal Autonòmica Total % % %

1999 49,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27,95 n.d. n.d. n.d. 56,56 n.d.

2000 122,83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85,90 n.d. n.d. n.d. 69,93 n.d.

2001 160,65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 132,66 n.d. n.d. n.d. 82,57 n.d.

2002 115,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89,21 n.d. n.d. n.d. 77,27 n.d.

2003 102,23 n.d. n.d. 89,61 n.d. n.d. 80,77 n.d. n.d. 87,66 79,01 90,13

2004 124,92 n.d. n.d. 108,27 n.d. n.d. 87,52 n.d. n.d. 86,67 70,06 80,83

2005 138,31 n.d. n.d. 129,49 n.d. n.d. 100,85 n.d. n.d. 93,62 72,91 77,88

2006 143,49 45,28 188,77 130,75 23,13 153,88 96,10 22,93 119,04 91,12 66,97 73,50

2007 153,16 50,21 203,37 136,88 30,08 166,95 112,79 30,00 142,79 89,37 73,64 82,40

2008 150,18 46,76 196,94 125,02 24,93 149,95 106,42 24,93 131,34 83,25 70,86 85,12

2009 109,70 40,46 150,16 77,69 22,15 99,84 58,84 22,15 80,98 70,82 53,63 75,73

2010 160,96 47,82 208,78 84,52 15,98 100,50 63,38 15,90 79,29 52,51 39,38 75,00

2011 231,63 54,40 286,02 105,91 14,74 120,65 98,84 14,72 113,56 45,73 42,67 93,32

2012 183,48 31,83 215,31 98,56 13,06 111,61 76,51 13,06 89,57 53,72 41,70 77,63

2013 188,30 19,29 207,59 87,39 10,42 97,81 72,81 10,42 83,23 46,41 38,67 83,32

2014 212,63 20,28 232,91 88,05 11,66 99,71 57,50 11,66 69,16 41,41 27,04 65,31

2015 179,93 22,09 202,02 70,95 14,76 85,72 59,62 14,43 74,04 39,43 33,13 84,03

Finançament computat en audiovisual 

per part dels prestadors de cobertura

Finançament computat en cinema per 

part dels prestadors de cobertura

Finançament computat en cinema 

espanyol per part dels prestadors de 

cobertura
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però amb repartiment desigual entre les diferents edicions, de manera que les comparacions de tot un 

exercici d’inversió dels prestadors tampoc no són factibles amb el catàleg sencer de l’ICAA d’un any 

posterior.  

 

En aquest treball hem intentat d’aproximar-nos a la realitat amb mecanismes indirectes que apunten a una 

participació dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual en una quota inversora que es pot 

moure entre la cinquena i la quarta part del cost total del cinema espanyol del període que aquests fulls 

contemplen, per bé que la quota es consigna amb tota la cautela i amb totes les reserves a l’espera de 

poder obtenir algun dia les dades individuals que facultaran un càlcul de fiabilitat força superior. 

 

 

 

 


