
Per una nova llei de publicitat institucional

Quinze mitjans independents demanen al govern espanyol que apliqui criteris de

respecte a la igualtat i la diversitat per fomentar la pluralitat informativa i la qualitat

Un grup de quinze mitjans independents, format per Alternativas Económicas, ARA, Carne Cruda,

Catalunya Plural, Crític, Ctxt.es, Cuartopoder, Diario16, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes,

Praza Pública, Pikara Magazine i Público, ha enviat avui a la secretaria d'estat de Comunicació i a

diferents  partits  polítics  una  petició  formal  per  impulsar  una reforma de la  llei  acord  marc  de

publicitat i comunicació institucional del 2005.

En els últims anys, aquesta norma ha estat utilitzada per molts mitjans de comunicació per obtenir

campanyes  públiques  i  privades  falsejant  les  seves  dades  d'audiència  amb  diversos  mètodes

il·legítims, i ha estat incomplerta per administracions de tots els colors polítics, que l'han fet servir

de forma discrecional i opaca per afavorir mitjans afins.

La proposta té l'objectiu de fomentar la pluralitat informativa i protegir el dret de la ciutadania a

rebre una informació veraç, contrastada, respectuosa amb la igualtat de gènere i amb el periodisme

de  qualitat.  Els  mitjans  que  signen  la  petició  agrupen  més  de  30  milions  de  lectors  i  oients

mensuals, i compten amb més de 60.000 subscriptors de pagament.

A. PUBLICITAT INSTITUCIONAL PER AL FEMINISME I LA IGUALTAT

D'acord amb la Constitució espanyola i les directives europees, l'Estat ha de vetllar pel dret de la

ciutadania a una informació contrastada i veraç, i per això ha de protegir la llibertat d'expressió i el

pluralisme dels mitjans, garantir la independència i efectivitat de les autoritats del sector, així com

els estàndards i la protecció de la professió periodística. Per avançar en la defensa d'aquests drets,

proposem les següents mesures:



1.  Entre  els  criteris  per  a  la  inclusió  de  publicitat  institucional  s'hauria  d'incloure  un  principi

establert per la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que,

en el seu article 39, afirma que "tots els mitjans de comunicació han de respectar la igualtat entre

dones i homes i evitar qualsevol forma de discriminació". A més, les administracions públiques es

comprometen a promoure "l'adopció per part dels mitjans de comunicació d'acords d'autoregulació

que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d'igualtat entre dones i homes, incloent

les activitats de venda i publicitat que s’hi desenvolupin". Normes similars a les establertes en la llei

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en matèria de mitjans de

comunicació, apareixen recollides també en algunes lleis d'igualtat autonòmiques.

2. Aquestes mesures són necessàries per complir de forma més eficaç amb el punt tercer de l'article

3 de la llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional, on es recull que

"les campanyes institucionals contribuiran a fomentar la igualtat entre homes i dones i respectaran

la diversitat social i cultural present a la societat ".

3. La possibilitat d'introduir clàusules socials i a favor de la igualtat en la contractació pública està

avalada  per  la  directiva  2014/24  /  UE  del  Parlament  Europeu  del  26  de  febrer  de  2014.  Per

transposar aquesta norma europea, el consell de ministres de 12 de abril de 2109 va aprovar el Pla

per a l'Impuls de la Contractació Pública Socialment Responsable en el marc de la llei 9/2017, de 8

de novembre, de contractes de sector públic.

4.  L'esperit  d'aquestes  normes  no  hauria  de  ser  transgredit  beneficiant  els  que  es  manifesten

clarament  en  contra  dels  principis  d'igualtat  que  les  inspiren.  Per  això,  advoquem  perquè

s'estableixin uns paràmetres objectius basats més en els factors qualitatius que en els quantitatius

(que són de més que discutible verificació, d'altra banda). En concret, suggerim que es tinguin en

compte:

• Percentatge de dones a les plantilles.



• Percentatge de dones entre les firmes de col·laboradors i d'opinió.

• Equiparació  salarial  dones-homes  dins  de  les  redaccions,  en  les  mateixes  condicions

d'antiguitat laboral i posició en la companyia.

• Implantació efectiva de protocols per combatre l'abús contra les dones periodistes, tant dins

de les redaccions com fora (xarxes socials, etc.).

B.  PUBLICITAT  INSTITUCIONAL  PER  FOMENTAR  L'OCUPACIÓ,  LA

INDEPENDÈNCIA, LA DIVERSITAT I LA PLURALITAT

1. Les administracions han d'establir criteris transparents, plurals i estrictament periodístics per al

repartiment de la publicitat institucional (anuncis i contingut patrocinat). Així mateix, hauran de

revelar el destí i quantia de les seves campanyes i dels seus convenis amb els mitjans. Això afecta

tant les institucions com les empreses públiques.

2. Distribuir la publicitat institucional atenent únicament o principalment a criteris d'audiència és

promoure un darwinisme incompatible amb la diversitat que ha de promoure qualsevol institució. A

més, no és un criteri fiable, ja que molts mitjans fan servir mètodes d'agregació d'audiències tolerats

per l'auditor oficial  ComScore que distorsionen el  volum de lectures reals de cada publicació i

acaben beneficiant-los en el repartiment de publicitat institucional. Per tant, no és just ni equitatiu

que la distribució de les campanyes institucionals es faci, com fins ara, en funció exclusivament de

l'audiència i no tingui en compte altres variables, associades al periodisme de qualitat més enfocat a

l’anàlisi i la reflexió, com el nombre de sessions per visita o el temps de permanència i lectura o el

nombre de subscripcions de pagament.

3.  Per  això,  cal  establir  límits  màxims  per  als  grans  grups  i  establir  una  sèrie  de  paràmetres

reguladors per al repartiment a la resta dels mitjans. Entre ells:

a) Els ajuts estatals, autonòmics i locals i els incentius institucionals tindran com a primer objectiu

reduir la desocupació del sector i donar suport a les pimes periodístiques per afavorir la pluralitat,



així com facilitar la consolidació de pimes, mitjans comunitaris, cooperatives i entitats sense ànim

de lucre que permetin desenvolupar nous models de negoci.

b) Les administracions premiaran en el repartiment de la publicitat institucional aquells mitjans que

contractin periodistes a l'atur,  especialment joves menors de 30 anys i  dones majors de 40,  els

col·lectius més afectats per la desocupació en el sector.

c) La publicitat institucional primarà els mitjans que estableixin aliances amb  d’altres editats en

diferents llengües de l'Estat, sumant les seves audiències a l'hora de fer el repartiment, per afavorir

la solidesa d'aquestes pimes i els models plurilingües i innovadors.

d) El repartiment de la publicitat institucional ha de tenir present el fet que no només són socialment

representatius els mitjans radicats a la seu de cada administració, sinó que ho són tots aquells que es

publiquin en l'àmbit d'actuació de cada institució o organisme.

e) El repartiment primarà aquells mitjans que s'hagin dotat de mitjans efectius en defensa de la

independència  de  la  redacció:  bé  sigui  l'existència  de  comitès  de  redacció  (sense  presència  de

directius) o mitjançant la representació dels treballadors en els consells d'administració, amb dret a

vot.

f) Es primaran els mitjans que tinguin una política de transparència informativa quant a la propietat

del  mitjà,  la  seva  estructura  d'ingressos  (inclòs  el  volum de  publicitat  institucional  que  reben,

certificat pel ministeri d'Indústria) i la seva política informativa.

g) Seran exclosos de la publicitat institucional els mitjans que  duguin a terme EROs sense haver

reduït prèviament la bretxa salarial entre els llocs de direcció i la resta de la plantilla, i els mitjans

que mantinguin relacions directes amb partits polítics o en rebin finançament, excepte pel que fa a

la publicitat de períodes electorals.



h) Les institucions reduiran les ajudes a aquells mitjans que incorrin en pràctiques enganyoses o

deslleials amb les seves audiències i la llibertat d'informació, com l'agregació il·legítima de trànsit

(per exemple, amb l'ús de bots o de llocs web que no tenen res a veure amb la informació), l'ús de

trampes  tecnològiques  per  augmentar  el  nombre  de  pàgines  vistes,  o  la  publicació  de  notícies

pagades per anunciants i empreses sense identificar-les com a tals.

i) Les administracions han de ser obligades a publicar les llistes de mitjans que han rebut diners

públics en els últims deu anys. A partir de l'entrada en vigor de la nova llei, un comitè independent

format per personal de l'administració de perfil tècnic vinculat al Consell de Transparència i Bon

Govern vetllarà perquè no es produeixin tractes de favor o posicions de monopoli i abús, així com

per la correcta aplicació dels estàndards aprovats.

C. ALTRES MESURES COMPLEMENTÀRIES: AVANTATGES FISCALS PER A PIMES,

SUBSCRIPCIONS, COOPERATIVES I MECENES

1. Les subscripcions directes o indirectes als mitjans d'informació desgravaran a la declaració de la

renda, i les pimes no comptabilitzaran aquestes partides com a ingressos en l'impost de societats,

sinó com a donacions equivalents a les que reben les ONG i les fundacions.

2.  Ajudes  fiscals  i  innovacions  legislatives  perquè  les  persones  que  llegeixin  un  mitjà  o  s’hi

subscriguin puguin convertir-se en accionistes o cooperativistes, i tenir presència sindicada i activa

en els consells d'administració i en els comitès editorials.


