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DICTAMEN 2/2014 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es
modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat
institucional per afavorir la transparencia i la sostenibilitat del
sector de la comunicació.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 3 de febrer de 2014, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 22 de gener de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de
l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria
audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la
sostenibilitat del sector de la comunicació.
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general, d’una
memòria d’avaluació d’impacte i d’una memòria de les observacions i les
al·legacions presentades en els tràmits d’audiència, d’informació pública i
d’informes.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 30 de gener i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
L’Avantprojecte de llei consta d’una exposició de motius, de vint-i-quatre
articles englobats en quatre capítols, de dues disposicions transitòries,
d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
En l’exposició de motius es descriu el marc competencial i normatiu en què
s’insereix la norma. S’indica que el Govern impulsa la desgovernamentació,
la simplificació administrativa i els mecanismes de transparència per tal de
millorar la gestió i la competitivitat dels mitjans de comunicació públics.
També es fa un resum del contingut de la norma.
L’article 1, que no pertany a cap capítol, estableix que l’objecte de la Llei és
la modificació de determinades normes que regulen el sector audiovisual
amb la finalitat d’afavorir la transparència dels mitjans públics de
comunicació i la sostenibilitat del sector de la comunicació.
El capítol I s’anomena “Modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de la comunicació audiovisual de Catalunya” i engloba els articles del 2 al
13.
L’article 2 modifica l’article 1c) que defineix què s’ha d’entendre per
“producció pròpia”.
L’article 3 afegeix un paràgraf a l’article 37, que regula la prestació privada
de serveis de comunicació audiovisual, per establir que s’ha de reservar a
l’emissió d’obres europees el 30% del catàleg i s’ha de garantir que la meitat
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siguin en català.
L’article 4 modifica l’article 55, relatiu a la vigència i la renovació de la
llicència. Amplia, de deu a quinze anys, la durada de la llicència per prestar
serveis de comunicació audiovisual i estableix les renovacions
automàtiques.
L’article 5 modifica l’article 81, referit a la protecció de la infància i la
joventut, i estableix tres franges horàries considerades de protecció
reforçada.
L’article 6 modifica la lletra d) de l’article 109.2, relatiu a la publicitat
institucional.
L’article 7 modifica l’article 128, relatiu a les activitats d’inspecció.
L’article 8 afegeix un article, el 128 bis, que regula la col·laboració de tercers
en les funcions inspectores i altres actes d’investigació.
L’article 9 afegeix un paràgraf a l’article 130.1 per regular qui s’ha de
considerar responsable de la infracció consistent a prestar serveis de
comunicació audiovisual sense disposar de títol habilitant.
L’article 10 modifica la lletra c) de l’article 132, referida a les infraccions molt
greus en relació amb la protecció de la infància i la joventut.
L’article 11 modifica la lletra b) de l’article 133, referida a les infraccions
greus en relació amb la protecció de la infància i la joventut.
L’article 12 afegeix tres lletres a l’article 134, referit a les infraccions lleus en
relació amb la protecció de la infància i la joventut.
L’article 13 modifica l’article 139 per adaptar les referències als articles que
s’hi esmenten.
El capítol II s’anomena “Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya” i engloba els articles 14 i 15.
L’article 14 modifica l’article 5 i regula l’Estatut personal de la persona titular
de la Presidència del Consell.
L’article 15 modifica l’article 6 i regula l’Estatut personal dels membres del
Consell.
El capítol III s’anomena “Modificació de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals” i engloba els articles del 16 al
20.
L’article 16 modifica l’article 3, relatiu a la naturalesa, i elimina l’adscripció
de l’organisme a l’Administració de la Generalitat.
L’article 17 modifica l’article 4.1 per adaptar-lo a la modificació de l’article 3.
L’article 18 modifica l’article 8 i regula l’Estatut personal i la durada del
mandat de la persona titular de la presidència del Consell de Govern.
L’article 19 modifica l’article 9 i regula l’Estatut personal dels membres del
Consell de Govern.
L’article 20 modifica l’article 10 i regula la durada del mandat dels membres
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del Consell de Govern.
El capítol IV s’anomena “Modificació de la Llei 18/2000, de 29 de desembre,
per la qual es regula la publicitat institucional” i engloba els articles del 21 al
24.
L’article 21 modifica el títol de l’article 4 que esdevé “Principis rectors de les
campanyes institucionals” i també en modifica la lletra c).
L’article 22 modifica l’article 5 relatiu a la contractació de la creació
publicitària.
L’article 23 modifica l’article 7 pel que fa als criteris de difusió de la publicitat
institucional.
L’article 24 modifica l’article 8.2 relatiu a les activitats publicitàries
relacionades amb períodes electorals.
La disposició transitòria primera estableix que el nou règim aplicable als
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya es farà efectiu a partir
de la propera renovació del Consell.
La disposició transitòria segona estableix que el nou règim aplicable als
membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es farà efectiu
a partir de la propera renovació del Consell de Govern.
La disposició derogatòria deroga els articles 55.4 i 56 de la Llei 22/2005, de
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma a partir del dia
següent de la seva publicació al DOGC.

III. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana que en l’article 3 es concreti en quin lloc s’ha
d’afegir el nou paràgraf.
2. El CTESC considera que en l’article 4.3 les lletres c) i d) haurien de
formar part de la lletra b).
3. El CTESC considera reiteratiu que en l’article 4.4 s’estableixi que queda
suprimit l’article 55.4 i després es derogui el mateix apartat en la
disposició derogatòria.
4. En relació amb l’article 5 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera
que la modificació plantejada és confusa. En tot cas, si comportés una
reducció de l'horari de protecció per als infants menors de 13 anys que
en l’actual redacció de la Llei 22/2005 està protegit entre les 6h i les
22h, el CTESC estaria en desacord i proposaria mantenir l’actual
redacció.
5. En relació amb l’article 15 de l’Avantprojecte de llei, el CTESC considera
que, pel que fa a l’eliminació de la dedicació exclusiva dels membres del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya s’haurien de trobar fórmules més
equilibrades que permetin la dedicació suficient dels seus membres per
garantir les funcions del Consell. Aquest Consell, com a òrgan
independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els
continguts del sector audiovisual, ha de vetllar per l'objectivitat i la
transparència de la programació audiovisual.
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6. En relació amb l’apartat 3 de l’article 19 de l’Avantprojecte de llei, el
CTESC no comparteix la possibilitat d'eliminació de la dedicació
exclusiva dels membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans d’Audiovisuals. La dedicació exclusiva dels
membres és necessària per garantir el funcionament de govern del
Consell i per evitar que aquest quedi en mans quasi exclusivament del
seu president.
7. En tot cas, en relació amb l’apartat 3 de l’article 19 de l’Avantprojecte de
llei, el CTESC considera que l’elecció de la dedicació dels consellers no
pot quedar a la decisió de la Presidència ja que li dóna a aquesta un
paper massa preponderant en detriment de la resta del Consell, el qual
respon a la pluralitat parlamentària, i això en cap cas s'ajusta a l'esperit
de la Llei 11/2007. Per la qual cosa es recomana que, en aquesta
assignació, se segueixin els criteris d’objectivitat preestablerts.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat
l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria
audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la
sostenibilitat del sector de la comunicació i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 3 de febrer de 2014

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat
institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre
l’organització de la prestació del servei de comunicació audiovisual de la seva titularitat (art.
146) i de manera més general, sobre l’organització de la seva Administració, és a dir,
l’estructura i la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial
i també les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa
(art. 150).
Dins d’aquest marc estatutari, l’actuació de la Generalitat en el sector de la comunicació es
regeix fonamentalment per allò que estableixen la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya, la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat
institucional.
Aquest marc normatiu requereix, tanmateix, una revisió com a conseqüència de diverses
circumstàncies, relacionades principalment amb la transparència i la sostenibilitat dels mitjans
de comunicació, tenint en compte tant les exigències de la societat com les derivades de
l’actual conjuntura econòmica. En primer lloc, cal tenir present la voluntat del Govern de
reforçar els mitjans de comunicació públics i les funcions que tenen reservades impulsant-ne
la plena desgovernamentalització, llur simplificació administrativa i la posada en marxa de
mecanismes de transparència que en millorin la seva gestió i competitivitat. Amb aquesta
finalitat, cal reforçar la plena autonomia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
respecte del poder executiu, per garantir la seva independència, neutralitat i objectivitat, tot
impulsant un procés de desgovernamentalització que ha de fer possible que els mitjans de
comunicació de la Corporació mantinguin el seu perfil de garants del pluralisme polític i social.
Amb aquest mateix objectiu d’independència, neutralitat i objectivitat, cal impulsar la
transparència en la contractació de productes externs per part de la Corporació, en particular
en el que fa referència a la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de
programes audiovisuals, de forma tal que pugui facilitar la competitivitat i la posada en valor
del sector audiovisual en el seu conjunt.
En la mateixa línia, cal impulsar la simplificació i la racionalització de l’estructura,
l’organització i el funcionament dels diversos agents públics de l’àmbit audiovisual de
Catalunya, donant així continuïtat al procés iniciat amb la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. En aquest sentit, s’ha volgut reforçar el
caràcter executiu de la presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per tal d’agilitzar el funcionament d’ambdues
institucions sense perjudici de la seva diferent naturalesa jurídica, tot concentrant en aquest
òrgan la gestió ordinària de la respectiva institució i preservant, alhora, les funcions dels
òrgans col·legiats en aquells supòsits en què la seva intervenció és preceptiva. A aquests
efectes, el caràcter exclusiu i incompatible amb qualsevol altra activitat professional, que fins
ara caracteritzava la condició de membre, tant en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
com en el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, queda
restringit a les persones titulars de les presidències respectives d’ambdós organismes. Per als
restants consellers i conselleres s’estableix un règim de dedicació parcial i no remunerada,
sense perjudici de les dietes que els puguin correspondre. D’aquesta regla general
s’exceptuen únicament aquells consellers o conselleres de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals per als quals la persona titular de la presidència de la Corporació determini
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l’aplicació del règim de dedicació i incompatibilitats establert per a la presidència, en funció de
les necessitats d’interès públic de la Corporació. Aquesta diferència entre el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es justifica pel
diferent règim aplicable al seu funcionament. En el cas del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, l’article 8 de la Llei 2/2000, reguladora d’aquesta institució, disposa que l’òrgan de
govern i de decisió del Consell és el Ple. En canvi, la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, estableix al seu article 5 que el Consell de
Govern desenvolupa les seves funcions de direcció executiva ordinària per mitjà del seu
president o presidenta, el qual pot delegar les seves funcions en els consellers. Per tant, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta sempre les seves decisions col·legiadament a
través del Ple mentre que el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals es configura com un òrgan de direcció executiva a l’entorn del seu president o
presidenta o dels consellers en els quals delegui. Això no obstant, s’estableix un règim
específic per a prevenir conflictes d’interessos tant en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
com en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
D’altra banda, cal afavorir la sostenibilitat del sector de la comunicació com a conseqüència
de l’impacte que hi ha tingut la crisi econòmica, prenent en consideració tant el context
econòmic en què es troba immers actualment –en particular, en el que fa als operadors de
proximitat- com l’evolució viscuda en els darrers temps, caracteritzada per una tendència clara
cap a la convergència tecnològica i la interconnexió dels diversos agents implicats en la
provisió de continguts audiovisuals.
Això comporta, en primer lloc, optimitzar el marc de col·laboració entre els agents audiovisuals
en el terreny de la producció sindicada, sobretot en el camp de la comunicació audiovisual de
proximitat. En segon lloc, és cabdal millorar les actuacions de policia o d’intervenció que
efectuen les administracions públiques per a la salvaguarda de l’espai català de comunicació
audiovisual i garantir la transparència de l’actuació dels gestors públics, mitjançant l’adopció
de mecanismes que millorin el seu control. La prestació de serveis de comunicació
audiovisual sense disposar de títol habilitant distorsiona el mercat i constitueix una
competència deslleial per als prestadors titulars de llicència que, a diferència dels clandestins,
estan sotmesos a requeriments tècnics de continguts, de política lingüística i al pagament de
taxes, com a obligacions imposades per la normativa d’aplicació i pel propi títol habilitant.
L’eficàcia d’aquestes actuacions administratives requereix, tanmateix, fixar amb claredat les
condicions a les quals es subjecta la prestació del servei de comunicació audiovisual. Amb
aquesta finalitat, el règim jurídic del referit servei s’adapta a les previsions de l’Estatut
d’Autonomia i de la normativa bàsica de l’Estat i s’actualitzen diverses disposicions referents a
l’obligació de difusió d’obres audiovisuals europees i a la protecció de la infància i la joventut,
així com al règim sancionador corresponent.
Un últim aspecte relacionat amb la sostenibilitat dels mitjans de comunicació és la inexistència
d’un paràmetre objectiu que permeti garantir la inserció de publicitat en els mitjans de
proximitat, que estan entre els més afectats per la crisi publicitària i estructural del sector.
Actualment l’article 7 de la Llei 18/2000 estableix que la inserció de la publicitat institucional
s’ha de fer d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió del mitjà corresponent, amb
una consideració especial per als mitjans de proximitat. Tanmateix no es determina cap
obligació, ni cap paràmetre objectiu que permeti a les administracions públiques comptar amb
una pauta d’actuació precisa, i als mitjans afectats conèixer aquesta pauta d’actuació amb
caràcter general. Amb aquesta finalitat, la llei substitueix el concepte jurídic indeterminat de
“consideració especial” per un criteri objectiu susceptible de control que, a més d’afavorir la
transparència, fomentarà la proximitat i el pluralisme dels mitjans de difusió i que pot afavorir
la viabilitat econòmica d’alguns d’aquests mitjans.
Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat d’aquesta llei, que introdueix diverses
modificacions en els textos de les lleis vigents en matèria de comunicació que afecten els
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aspectes materials i organitzatius als quals s’ha fet referència. Aquestes modificacions, sense
introduir un canvi conceptual ni substancial de la regulació establerta en aquest àmbit, faran
possible, no obstant, millorar-ne la governança i l’eficiència, en el sentit d’incrementar-ne la
sostenibilitat des del punt de vista econòmic i també la transparència en el funcionament
general del sistema.
El text consta de vint-i-quatre articles, i s’estructura en quatre capítols (corresponent cadascun
d’ells a cadascuna de les lleis que els modifiquen) dues disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i una disposició final.
El Capítol I conté les modificacions de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
audiovisual de Catalunya. La primera d’aquestes modificacions afecta la definició de
“producció pròpia” de la lletra c) de l’article 1, en el sentit d’incloure-hi la possibilitat de difusió
conjunta d’uns mateixos continguts sense que això sigui considerat emissió en cadena, la
qual cosa obre la porta a la sindicació de continguts. Es modifica també l’article 55, per tal
d’ajustar-lo a la normativa bàsica de l’Estat en el sentit d’ampliar el termini de les llicències a
quinze anys, preveure’n la pròrroga automàtica com a supòsit general i les seves excepcions,
i derogar l’apartat 4, referent a les causes de denegació de la renovació de la llicència. En la
mateixa línia, s’ha derogat l’article 56, relatiu a la intransmissibilitat de les llicències. D’altra
banda, i també amb l’objectiu de l’adaptació a la normativa bàsica, s’han introduït diverses
modificacions referents a les franges d’emissió i els continguts. Pel que fa a les franges
horàries, se n’estableixen tres considerades de protecció especial, entre les 8 i les 9 hores i
entre les 17 i les 20 hores, els dies laborables, i entre les 9 i les 12 hores els dissabtes,
diumenges i festius. I en matèria de continguts, es preveu una reserva del 30% del catàleg
dels prestadors de servei de televisió per a obres europees, la meitat del qual ha de ser en
català. D’altra banda, es modifica l’article 109, referent a publicitat institucional, per adaptar-ne
el contingut al principi rector establert a l’article 43.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
en virtut del qual els poders públics han de procurar que les campanyes institucionals que
s'organitzen en ocasió dels processos electorals tinguin com a finalitat la de promoure la
participació ciutadana.
Finalment, s’estableixen diverses disposicions que venen a completar i fer més efectives les
tasques d’inspecció dels òrgans competents en relació amb les possibles infraccions de la llei,
i de manera singular, les emissions de ràdio i televisió sense títol habilitant. En aquest sentit,
s’han ampliat els mitjans de la inspecció i s’ha completat la regulació de la col·laboració de
tercers en les tasques d’inspecció i de la cooperació en aquest àmbit entre el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.
El Capítol II conté la modificació de la Llei 4/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, que afecta als articles que regulen l’estatut del president i dels membres del
Consell, per tal de restringir al president el règim de dedicació exclusiva establert actualment
per a tots els membres.
El Capítol III estableix la modificació de les disposicions de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fan referència a la naturalesa d’aquesta
entitat, al seu règim de contractació i a l’estatut dels seus membres. Pel que fa a la naturalesa
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, se’n reforça la seva independència
respecte del Govern en definir-se com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, que actua amb plena autonomia funcional. El règim de contractació es
modifica amb la prohibició de les anomenades “clàusules de confidencialitat” o altres mesures
que tinguin per objecte restringir o impedir la difusió de les dades relatives a la convocatòria
de les licitacions o al resultat del procediment en aquells contractes que subscrigui la
Corporació i que tinguin per objecte la compra, el desenvolupament, la producció o la
coproducció de programes audiovisuals. I finalment, s’ha modificat l’estatut dels consellers i
conselleres en el sentit de restringiré el règim de dedicació exclusiva, que en l’actualitat
s’aplica a tots els membres,a la persona titular de la presidència i a aquells membres que se’ls
reconegui un règim de dedicació exclusiva.
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Finalment, el Capítol IV introdueix diverses modificacions en la Llei 18/2000, de 29 de
desembre, per la qual es regula la Publicitat Institucional. En aquest sentit, i en primer lloc,
s’actualitza el règim de contractació de la creació publicitària per ajustar-lo a l’actual normativa
sobre contractes del sector públic. I en segon lloc, s’introdueixen modificacions als principis
rectors, tant pel que fa al seu contingut com a la seva difusió, amb la idea, sobretot,de regular
la publicitat institucional en la incentivació de la participació ciutadana en processos electorals
o de consulta, i de potenciar els mitjans de comunicació de proximitat.
Article 1. Objecte i finalitat
Aquesta llei té per objecte modificar determinats preceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig,
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual
es regula la Publicitat Institucional; de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat d’afavorir la transparència en el funcionament dels
mitjans públics de comunicació i la sostenibilitat del sector de la comunicació a Catalunya.
Capítol I. Modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya
Article 2. Modificació de l’article 1 de la Llei 22/2005
Es modifica la lletra c) de l’article 1 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera
següent:
“c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals en què la iniciativa i la responsabilitat de
l'enregistrament, o bé la propietat o els drets d'explotació, corresponen al prestador de serveis
de comunicació audiovisual que els difon de manera exclusiva o conjuntament amb d’altres
prestadors de serveis de comunicació audiovisual. En tot cas, aquesta difusió conjunta no es
considera emissió en cadena.”
Article 3. Modificació de l’article 37 de la Llei 22/2005
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 37 de la Llei 22/2005, amb el text següent
“Els prestadors de serveis de televisió sota demanda han de reservar a l’emissió d’obres
europees el 30% del seu catàleg. S’ha de garantir que, com a mínim, la meitat d’aquesta
reserva sigui en català”.
Article 4. Modificacions de l’article 55 de la Llei 22/2005
Modificacions de l’article 55 de la Llei 22/2005
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera
següent:
“1. La durada de la llicència per prestar serveis de comunicació audiovisual és de quinze
anys”.
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 55 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera
següent:
“2. Les successives renovacions de les llicències són automàtiques, i pel mateix termini
estipulat inicialment per al seu gaudi, en els termes que determini la legislació bàsica estatal”.
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3. Es dóna a l’apartat 3 la redacció següent:
“3. Excepcionalment, la renovació automàtica de la llicència no tindrà lloc, i caldrà portar-ne a
terme l’adjudicació en règim de lliure concurrència en el supòsit que concorrin els requisits
següents:
a) Que l’espectre radioelèctric s’hagi exhaurit
b) Que existeixi un tercer o tercers que pretengui la concessió de la llicència.
c) Que ho hagin sol•licitat amb un termini d’antelació d’almenys 24 mesos respecte de la data
de venciment.
d) Que el sol•licitant o els sol·licitants compleixin els mateixos requisits que es van tenir en
compte per a l’ obtenció de la llicència per part de l’adjudicatari o adjudicataris.”
4. Queda suprimit l’apartat 4.
Article 5. Modificació de l’article 81 de la Llei 22/2005
Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 22/2005 amb l’addició del text següent:
“Així mateix, s’estableixen tres franges horàries considerades de protecció reforçada: entre les
8 i les 9 hores i entre les 17 i les 20 hores, en el cas de dies laborables, i entre les 9 i les 12
hores dissabtes, diumenges i festius. Els continguts qualificats de recomanats per a més
grans de 13 anys s’han d’emetre fora d’aquestes franges horàries, i al llarg de l’emissió del
programa que els inclou s’ha de mantenir l’indicatiu visual de la seva qualificació per edats.”
Article 6. Modificació de l’article 109.2 de la Llei 22/2005
Es modifica la lletra d) de l'article 109.2 de la Llei 22/2005, que queda redactat de la manera
següent:
“d) Les administracions de Catalunya, durant els períodes electorals, únicament poden fer
campanyes de caràcter institucional destinades a promoure la participació ciutadana i a
informar els ciutadans sobre la data en què han de tenir lloc les eleccions, el referèndum o la
consulta, el procediment per a votar i els requisits i els tràmits del vot per correu. Aquestes
campanyes en cap cas no poden suggerir, directament o indirectament, opcions de vot.”

Article 7. Modificació de l’article 128 de la Llei 22/2005
1. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 22/2005, que passa a ser l’apartat 2, amb
el text següent:
“2. L’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de comunicació
audiovisual exerceix activitats d'inspecció en matèria de comunicació audiovisual, incloses les
emissions no emparades per cap títol habilitant, amb exclusió de les funcions inspectores que
són competència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per a la qual cosa pot comprovar,
verificar, investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i demés
circumstàncies relacionades amb la comissió dels presumptes il·lícits administratius en
matèria de comunicació audiovisual.”
2. L’apartat 2 de l’article 128 de la Llei 22/2005 passa a ser l’apartat 3,que resta redactat de la
manera següent:
“3. L'accés a les dependències, les instal·lacions i els dispositius tècnics, i també a les dades,
els registres o els documents continguts en suport de caràcter físic o electrònic, si és
necessari d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2, l'han de dur a terme funcionaris
públics al quals se’ls reconeix la condició d'autoritat.”
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3. L’apartat 3 de l’article 128 de la Llei 22/2005 passa a ser l’apartat 4.
4. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 22/2005, que passa a ser l’apartat 5, amb
el text següent:
“5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’òrgan competent de l’Administració de la
Generalitat en matèria de comunicació audiovisual s’han de facilitar, de forma recíproca, la
informació que sigui requerida sobre les activitats d’inspecció que duguin a terme en el marc
de les respectives competències.”
Article 8. Addició de l’article 128 bis a la Llei 22/2005
S’afegeix l’article 128 bis a la Llei 22/2005, amb el text següent:
“Article 128 bis. Col·laboració de tercers en les funcions inspectores i altres actes
d’investigació
1. Els òrgans amb funcions inspectores poden recavar informació de les persones físiques o
jurídiques que siguin identificades en les investigacions relatives a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual sense disposar del títol habilitant, amb independència del seu grau
de participació o vinculació en aquests serveis.
2. Les persones físiques o jurídiques que siguin requerides en relació amb els serveis de
comunicació audiovisual que es presten sense disposar del títol habilitant han de facilitar la
informació i la documentació que sigui demandada pels òrgans amb funcions inspectores en
l’exercici de les seves competències. La comunicació de les dades de caràcter personal que
contingui la documentació no requerirà el consentiment de les persones afectades.
3. Les persones físiques o jurídiques que coneguin o estiguin en disposició de conèixer la
identitat dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual que no disposen de títol
habilitant, tenen l’obligació d’identificar de forma veraç el responsable de la prestació
d’aquests serveis o de facilitar la informació que estigui al seu abast sobre els serveis
il·legals.
4. El personal amb funcions inspectores pot obtenir còpia o reproduir la documentació a què
fa referència l’apartat 2, per incorporar-la a les diligències d’investigació que estigui duent a
terme.
5. La documentació i les dades obtingudes pels òrgans competents en l’exercici de llurs
funcions inspectores i de control tenen caràcter reservat i únicament es poden utilitzar per a la
finalitat de l'actuació inspectora en el marc del procediment legalment establert.
6. Les persones que sigui requerides o els seus representants legals han de comparèixer a
les dependències administratives dels òrgans amb funcions inspectores per manifestar o per
aportar la documentació a què fa referència l’apartat 2. Les citacions han d'indicar el lloc, la
data, l'hora i l'objecte de la compareixença i han d'evitar pertorbar, tant com sigui possible, les
obligacions laborals i professionals de les persones citades, que poden comparèixer
acompanyades del personal d'assessorament que considerin pertinent.”
Article 9. Modificació de l’article 130 de la Llei 22/2005
S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 1 de l’article 130 de la Llei 22/2005, amb el text
següent:
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“Es considerarà responsable de la infracció consistent en prestar serveis de comunicació
audiovisual sense disposar de títol habilitant la persona física o jurídica en la qual concorrin
les circumstàncies següents:
a)
La participació en l’activitat infractora inferida a partir de les actuacions de control o
d’inspecció efectuades per l’òrgan competent.
b)
La participació necessària o transcendent sense la qual els serveis de comunicació
audiovisual il·legals no es podrien prestar en les mateixes condicions d’emissió.
c)
L’acció o omissió que impedeixi, en la realització de la funció inspectora, la
identificació de qui exerceix la direcció editorial dels serveis en els quals participa, havent
estat requerida a l’efecte.”

Article 10. Modificació de l’article 132 de la Llei 22/2005
Es modifica la lletra c) de l’article 132, que resta redactada de la manera següent:
c) L'incompliment dels deures imposats d'acord amb aquesta llei amb relació a la protecció de
la infància i la joventut, tant per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual
com dels distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual, per a la distribució de
programes de ràdio i televisió
Article 11. Modificació de l’article 133 de la Llei 22/2005
Es modifica la lletra b) de l’article 133, que resta redactada de la manera següent:
“b) L'incompliment dels deures imposats d'acord amb aquesta llei amb relació ales condicions
d’emissió de continguts qualificats de recomanats per a més grans de 13 anys.”
Article 12. Modificació de l’article 134 de la Llei 22/2005
S’afegeixen a l’article 134 de la Llei 22/2005 les lletres d), e) i f), que resten redactades de la
manera següent:
“d) L'omissió del deure d’atendre’ls requeriments efectuats per l’òrgan competent de
l’Administració de la Generalitat en exercici de les seves funcions.
e) L'omissió dels deures de senyalització que hagi establert el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya d'acord amb aquesta llei.
f) L’incompliment de la resta de deures i obligacions que estableix aquesta Llei que no
estiguin tipificats com a infraccions greus o molt greus.”
Article 13. Modificació de l’article 139 de la Llei 22/2005
Es modifica l’apartat 3 de l’article 139 de la Llei 22/2005, que resta redactat de la manera
següent:
“3. Els fets constatats en les actes esteses per funcionaris públics que tinguin la condició
d'autoritat, en els termes establerts per l'article 128.3 i 130.2, gaudeixen de la presumpció de
veracitat i tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que les persones interessades
poden aportar en defensa de llurs drets i interessos.”
Capítol II. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
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Article 14. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 5 de la Llei 2/2000, que resta redactat de la manera següent:
“Article 5. Estatut personal de la persona titular de la presidència del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya
1. La persona titular de la presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya té dedicació
exclusiva, actua amb plena independència i neutralitat i no està sotmès a cap instrucció o
indicació en l'exercici de les seves funcions.
2. La durada del mandat de la persona titular de la presidència del Consell és de sis anys, i en
cap cas no és renovable.
3. En cas de vacant sobrevinguda de la persona titular de la presidència del Consell, s’ha de
nomenar una altra persona d’acord amb el procediment que estableix l’article 4.4.
4. La persona titular de la presidència del Consell té la condició d’alt càrrec de relleu
institucional especial i està subjecta al règim d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs de la
Generalitat.
5. La titularitat de la presidència del Consell és incompatible amb la condició de membre del
Parlament o del Govern, amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació polítiques,
amb el desenvolupament d'activitats en les administracions públiques, amb l'exercici de
funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials i
amb el desenvolupament d’activitats professionals de qualsevol mena, amb l'única excepció
de la docència en l'àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si no es presta en règim
de dedicació exclusiva.
6. La persona titular de la presidència del Consell no pot tenir directament ni indirectament
interessos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat,
d'informàtica, de telecomunicacions o d'Internet.”
7. Si la persona titular de la presidència del Consell es troba en algun dels supòsits
d’incompatibilitat o conflicte d’interessos previstos per aquest article, disposa de tres mesos
per adequar la seva situació.
Article 15. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 6 de la Llei 2/2000, que resta redactat de la manera següent:
“Article 6. Estatut personal dels membres del Consell
1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya actuen amb plena independència i
neutralitat, no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l'exercici de llurs funcions i tenen
la condició d’alts càrrecs de relleu institucional especial.
2. Els membres del Consell no han d’utilitzar aquesta condició ni fer ús de la informació de
què disposin en l’exercici del seu càrrec en benefici propi o de tercers. En qualsevol cas,
s’han d’abstenir d’intervenir en els acords o decisions en els quals pugui existir un conflicte
d’interessos.
3. La durada del mandat dels membres del Consell és de sis anys, i en cap cas no és
renovable. El tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels consellers.
4. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un conseller o consellera, se n’ha de nomenar
un altre per a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’article 4.3. Els consellers que
ocupin una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar,
excepcionalment i per una única vegada, a la renovació del mandat.
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5. Els membres del Consell exerceixen les seves funcions amb caràcter gratuït sense
perjudici de les dietes que corresponguin.
6. La condició de membre del Consell és incompatible amb el desenvolupament de càrrecs
públics o de designació política.
7. Els membres del Consell no poden tenir, individualment o juntament amb llurs cònjuges,
convivents, d’acord amb la normativa d’unions estables de parella, o altres familiars de primer
grau de consanguinitat o afinitat, la titularitat de participacions que representin un percentatge
igual o superior al 10% del capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audiovisual, del
cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet.
No poden exercir el càrrec d’administrador en cap empresa dels àmbits esmentats, ni ocuparhi cap lloc de treball que exerciti poders inherents a la titularitat de l’empresa i relatius als seus
objectius generals, ni tampoc pertànyer als òrgans de govern d’entitats sense ànim de lucre
del sector de la comunicació.
8. Si una persona membre del Conselles troba en algun dels supòsits d’incompatibilitat o
conflicte d’interessos previstos per aquest article, disposa de tres mesos per adequar la seva
situació.
9. Els membres del Consell han de comunicar a la persona titular de la presidència:
a) la participació directa o indirecta que, tant ells com llurs cònjuges, convivents - d’acord
amb la normativa d’unions estables de parella- o altres familiars fins a segon grau de
consanguinitat o afinitat, tinguin en el capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo,
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, així com els càrrecs
o funcions que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de primer o de segon grau que no
formen part de la unitat familiar, serà necessari el seu consentiment.
b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos directe o indirecte que puguin tenir en
l’exercici de la seva funció.
La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures pertinents per salvaguardar els
interessos generals que té encomanats quan li sigui comunicat per part d’algun membre del
consell una situació de conflicte d’interessos o bé quan en tingui coneixement d’ofici.
Aquestes mesures, que poden comportar la proposta de cessament en la condició de membre
del Consell, s’han d’adoptar a través del procediment que estableixi el Consell, que ha de ser
públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’audiència prèvia de la persona interessada.
Capítol III. Modificació de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

Article 16. Modificació de l’article 3 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 3 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:
“Article 3. Naturalesa
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una entitat de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que actua amb plena autonomia funcional, en els
termes establerts per aquesta llei i per la Llei 22/2005.”
Article 17. Modificació de l’article 4 de la Llei 11/2007
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera
següent:
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“1. L’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha d’ajustar a les normes de
dret privat, llevat dels supòsits en què la llei determini l’aplicació del dret públic.”
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 11/2007, amb l’addició del text següent:
“En aquells contractes que subscrigui la Corporació i que tinguin per objecte la compra, el
desenvolupament, la producció o la coproducció de programes audiovisuals es prohibeix la
inclusió de clàusules de confidencialitat o altres mesures que tinguin per objecte restringir o
impedir la difusió de les dades relatives a la convocatòria de les licitacions o al resultat del
procediment.”
Article 18. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 8 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:
“Article 8. Estatut personal i durada del mandat de la persona titular de la presidència del
Consell de Govern
1.La persona titular de la presidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals té dedicació a temps complet al càrrec, actua amb plena independència
i neutralitat i no està sotmès a cap instrucció o indicació en l'exercici de les seves funcions.
2. El mandat de la persona titular de la presidència del Consell de Govern té una durada de
sis anys i en cap cas no pot ésser renovat.
3. La persona titular de la presidència del Consell de Govern pot ésser separada del càrrec
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern
acordada per dos terços dels seus membres, amb la consideració prèvia de la comissió de
control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Si en una primera
votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o presidenta del Consell de
Govern és separat del càrrec per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en
les mateixes sessions del Consell de Govern i del Ple del Parlament, respectivament.
4. La persona titular de la presidència del Consell de Govern té la condició d’alt càrrec de
relleu institucional especial i està subjecta al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la
Generalitat de Catalunya.
5. La titularitat de la presidència del Consell de Govern és incompatible amb la condició de
membre del Parlament o del Govern, amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació
polítiques, amb el desenvolupament d'activitats en les administracions públiques, amb
l'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o
empresarials i amb el desenvolupament d’activitats professionals de qualsevol mena, amb
l'única excepció de la docència en l'àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si no es
presta en règim de dedicació exclusiva.
6. La persona titular de la presidència del Consell de Govern no pot tenir directament ni
indirectament interessos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de
publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'Internet, ni en qualsevol mena d’entitat
relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni amb cap mena de
prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en llurs
empreses filials.”
7. Si la persona titular de la presidència del Consell de Govern es troba en algun dels supòsits
d’incompatibilitat o conflicte d’interessos previstos per aquest article, disposa de tres mesos
per adequar la seva situació al que estableix la llei. Si no ho fa, se’n produeix el cessament de
manera automàtica.
Article 19. Modificació de l’article 9 de la Llei 11/2007
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Es modifica l’article 9 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:
“Article 9. Estatut personal dels membres del Consell de Govern
1. Els membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
actuen amb plena independència i neutralitat, no estan sotmesos a cap instrucció o indicació
en l'exercici de llurs funcions i tenen la condició d’alts càrrecs de relleu institucional especial.
2. Els membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no
han d’utilitzar aquesta condició ni fer ús de la informació de què disposin en l’exercici del seu
càrrec en benefici propi o de tercers. En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’intervenir en els
acords o decisions en els quals pugui existir un conflicte d’interessos.
3. Els membres del Consell de Govern poden exercir les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva, amb caràcter remunerat, o de dedicació parcial, amb caràcter gratuït
sense perjudici de les dietes que corresponguin. Correspon a la persona titular de la
presidència del Consell de Govern determinar el règim de dedicació al qual se subjectarà
cadascun dels consellers o conselleres en funció de les necessitats d’interès públic de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4. Els membres del Consell de Govern que exerceixen les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva estan subjectes al mateix règim d’incompatibilitats establert per a la
persona titular de la presidència del Consell als articles 8.5 i 8.6 d’aquesta llei.
5. Els membres del Consell de Govern que exerceixen les seves funcions en règim de
dedicació parcial no poden tenir, individualment o juntament amb llurs cònjuges, convivents,
d’acord amb la normativa d’unions estables de parella, o altres familiars de primer grau de
consanguinitat o afinitat, la titularitat de participacions que representin un percentatge igual o
superior al 10% del capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audiovisual, del cinema,
de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, excepte
autorització expressa de la persona titular de la presidència del Consell. No poden tampoc
exercir el càrrec d’administrador en cap empresa dels àmbits esmentats, ni ocupar-hi cap lloc
de treball que exerciti poders inherents a la titularitat de l’empresa i relatius als seus objectius
generals,ni tampoc pertànyer als òrgans de govern d’entitats sense ànim de lucre del sector
de la comunicació. La condició de membre del Consell de Govern en règim de dedicació
parcial és incompatible amb el desenvolupament de funcions directives i en general, la
prestació de serveis amb caràcter laboral o mercantil als òrgans de direcció i gestió de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs empreses filials.
Si un membre es troba en alguna de les incompatibilitats especificades per aquest apartat,
disposa de tres mesos per a adequar la seva situació al que estableix aquesta Llei.
6. Els membres del Consell de Govern que exerceixen les seves funcions en règim de
dedicació parcial han de comunicar a la persona titular de la Presidència:
a) la participació directa o indirecta que, tant ells com llurs cònjuges, convivents - d’acord
amb la normativa d’unions estables de parella- o altres familiars de segon grau de
consanguinitat o afinitat, tinguin en el capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo,
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, així com els càrrecs
o funcions que hi exerceixen.
b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos directe o indirecte que puguin tenir en
l’exercici de la seva funció.
La presidència del Consell de Govern adoptarà les mesures pertinents per salvaguardar els
interessos generals que té encomanats quan li sigui comunicat per part d’algun membre del
consell una situació de conflicte d’interessos o bé quan en tingui coneixement d’ofici.
Aquestes mesures, que poden comportar la proposta de cessament en la condició de membre
del Consell de Govern, s’han d’adoptar a través del procediment que s’estableixi a aquest
efecte, que ha de ser públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’audiència prèvia de la
persona interessada.
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Article 20. Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 10 de la Llei 11/2007, que resta redactat de la manera següent:
“Article 10. Durada del mandat dels membres del Consell de Govern
1. El mandat dels membres del Consell de Govern té una durada de sis anys. Els dits
membres no poden renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec dins els sis mesos
anteriors al finiment del mandat, excepte el president o presidenta, que no el pot renovar en
cap cas.
2. Cada tres anys s'ha de renovar la meitat dels membres del Consell de Govern. El president
o presidenta s'ha de renovar cada sis anys, coincidint amb el finiment del mandat.
3. En el cas de vacant d'un membre del Consell de Govern sobrevinguda abans de dotze
mesos del finiment del mandat, s'ha de nomenar un nou membre, de conformitat amb el que
estableix l'article 7. El mandat d'aquest nou membre fineix en la data en què hauria finit el
mandat del membre que substitueix.
4. Els membres del Consell de Govern cessen quan fineix llur mandat, però continuen exercint
les funcions que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous consellers.
5. Els membres del Consell de Govern cessen per renúncia o traspàs, per incapacitat
permanent per a l'exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevinguda, per inhabilitació per a
l'exercici de càrrecs públics o per condemna ferma per delicte dolós, sens perjudici del que
estableix la Llei 14/2005, del 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de
Catalunya en la designació de les autoritats i els càrrecs de designació parlamentària i sobre
els criteris i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat.”

Capítol IV. Modificació de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la
Publicitat Institucional

Article 21. Modificacions de l’article 4 de la Llei 18/2000
1. Es modifica el títol de l’article 4 de la Llei 18/2000, que resta redactat de la manera següent:
“Article 4. Principis rectors de les campanyes institucionals”.
2. Es modifica la redacció de l’apartat c) de l’article 4 de la Llei 18/2000, que passa a ser la
següent: “c)El respecte als valors democràtics i els drets fonamentals reconeguts per
l’ordenament jurídic”.
Article 22. Modificació de l’article 5 de la Llei 18/2000
Es modifica l’article 5 de la Llei 18/2000, que resta redactat de la manera següent:
Els contractes de creació publicitària s’han d’adjudicar d’acord amb els principis d’igualtat i
transparència recollits en la normativa sobre contractes del sector públic.

Article 23. Modificació de l’article 7 de la Llei 18/2000
Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2000, que resta redactat de la manera següent:
12

“Article 7. Criteris de difusió de la publicitat institucional
1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer d’acord amb criteris d’implantació social i
de difusió del mitjà corresponent, tenint en compte, en particular, l’espai de comunicació de
proximitat.
2. En la difusió de campanyes institucionals s’ha de procurar l’accessibilitat completa a la
informació i els continguts de la campanya.
3. En les campanyes adreçades només a un segment de la població cal tenir en compte de
manera destacada, a més de la capacitat de difusió de cada mitjà, la seva adaptació al públic
objectiu de l’acció publicitària.
4. La distribució de la inversió pública per a campanyes institucionals ha de tenir en compte el
pes que tinguin els mitjans de comunicació de proximitat en el sector de la comunicació a
Catalunya, la qual cosa es determinarà anualment per la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional a partir de la consulta prèvia a experts independents i de reconegut
prestigi en el sector.”

Article 24. Modificació de l’article 8 de la Llei 18/2000
Es modifica el paràgraf 2 de l’article 8 de la Llei 18/2000, que resta redactat de la manera
següent:
“2. El que disposa l’apartat 1 no és aplicable a les activitats publicitàries relacionades amb
l’organització i el desenvolupament dels processos electorals o de consulta i el foment de la
participació ciutadana en ells, ni a les activitats publicitàries imprescindibles per a la
salvaguarda de l’interès general per al desenvolupament correcte dels serveis públics.”
Disposicions transitòries
Primera
El nou règim aplicable als consellers i conselleres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
es fa efectiu a partir de la propera renovació del Consell, d’acord amb l’article 7 de la Llei
2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Segona
El nou règim aplicable als consellers i conselleres de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals es fa efectiu a partir de la propera renovació del Consell de Govern de la
Corporació, d’acord amb l’article 10 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Disposició derogatòria
Queden derogats els articles 55.4 i 56 de la Llei 22/2005
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Disposició final
Aquesta llei entra en vigor a partir del dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de la
Presidència Generalitat de Catalunya.
14

