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LLEI

11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

EL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, l’any 1983, i el 
fgurngicogpv"swg"ug"pÓjc"hgv"Ýpu"c"nÓcevwcnkvcv"jcp"guvcv"wpgu"fg"ngu"Ývgu"fg"nc"
història recent més importants en el procés de recuperació de les institucions 
d’autogovern i de normalització cultural i lingüística de Catalunya, i també 
jcp"vkpiwv"wp"rcrgt"korqtvcpv"gp"nÓkorwnu"k"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nc"kpf¿uvtkc"
audiovisual catalana.

Durant aquestes dues dècades, el sector de l’audiovisual ha experimentat canvis 
profunds. La superació dels monopolis de la ràdio, la televisió i les telecomunicaci-
qpu."nÓcrctkek„"fg"pqwu"qrgtcfqtu"k"gnu"o¿nvkrngu"cxgp›qu"vgepqn”ikeu."gurgekcnogpv"
gp"gn"ecor"fg"nc"fkikvcnkv¦cek„."jcp"oqfkÝecv"uwduvcpekcnogpv"nÓgpvqtp"uqekqewnvwtcn"
k"eqorgvkvkw"gp"swfl"uÓjcp"fg"fgugpxqnwrct"gnu"pqwu"okvlcpu"k"ugtxgku"r¿dnkeu"fg"
comunicació audiovisual.

Aquest nou context exigeix una àmplia revisió dels models anteriors i reclama una 
fgÝpkek„"fg"nc"hwpek„"k"ngu"qdnkicekqpu"fgn"ugtxgk"r¿dnke0"Cswguvc"hwpek„"jc"fÓkpenqwtg"
també mesures adequades per a evitar l’anomenada fractura digital en el trànsit cap 
a la societat de la informació i garantir l’accés universal a les diverses modalitats de 
difusió del coneixement, de la informació i de les expressions culturals.

Així mateix, a Catalunya el nou context del sector audiovisual també exigeix que 
es faci una revisió profunda del que estableix la llei de creació de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió. La Resolució 3/VI del Parlament, adoptada en la 
uguuk„"fgn"Rng"fgn"37"fg"fgugodtg"fg"3;;;."Ýzc"rgt"wpcpkokvcv"ngu"dcugu"fÓwp"pqw"
marc legal del sistema de comunicacions, les grans línies de promoció de l’espai 
ecvcn§"fg"eqowpkecek„"k"gnu"rtkpekrku"igpgtcnu"fgnu"okvlcpu"fg"eqowpkecek„"r¿dnkeu"
i privats. Segons aquesta resolució, el nou funcionament de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió ha de seguir els criteris d’independència, de professionalitat i de 
viabilitat econòmica; s’ha d’adequar a les noves exigències dels canvis tecnològics 
i a les demandes emergents de la societat; ha de dotar de més atribucions el consell 
d’administració pel que fa a la gestió i l’estratègia empresarials, i ha de garantir que 
gnu"qticpkuogu"tgevqtu"fgnu"okvlcpu"r¿dnkeu"ukiwkp"kpvgitcvu"rgt"gzrgtvu"k"iguvqtu"
swg"tgurqpiwkp"c"wp"rgtÝn"rtqhguukqpcn"cod"wp"tfliko"tkiqt„u"fÓkpeqorcvkdknkvcvu0"
Aquesta resolució recorda també les exigències que han de complir els mitjans 
r¿dnkeu"gp"ocvfltkc"fg"rtqitcocek„"k"fg"eqpvkpiwvu."k"fguvcec"nc"pgeguukvcv"fg"rqvgp-
ciar la funció cultural i educativa que tenen encomanada i de difondre els valors 
democràtics, cívics i ètics, i també els drets humans.

Aquesta llei té per objecte substituir la regulació que estableix la Llei 10/1983, del 
52"fg"ocki."fg"etgcek„"fg"nÓgpu"r¿dnke"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"T§fkq"k"Vgngxkuk„"k"fg"
regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, per 
a adequar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió als nous reptes tecnològics i 
socioculturals. Per a assolir aquests objectius, s’estableix la regulació que s’exposa 
a continuació.

DISPOSICIONS
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En primer lloc, cal dir que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió passa a 
denominar-se Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com a conseqüència 
de l’ampliació de les seves funcions d’acord amb els canvis tecnològics que s’han 
produït des de la promulgació de la Llei 10/1983, i també en previsió dels que es 
puguin produir en el futur.

El capítol I es dedica a les disposicions generals.

El capítol II estableix la naturalesa i el règim jurídic de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

Pel que fa a l’organització, determinada pel capítol III, es manté bàsicament l’estruc-
tura de la Corporació que estableix la Llei 10/1983, però es dota de noves funcions el 
Consell de Govern i el president o presidenta d’aquest, el qual assumeix la represen-
tació institucional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. D’altra banda, 
s’introdueix la participació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en l’elecció dels 
membres del Consell de Govern que tria el Parlament, per a valorar la idoneïtat dels 
ecpfkfcvu0"Nc"fwtcfc"fgn"ocpfcv"fgnu"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"fg"Iqxgtp"gu"Ýzc"gp"wp"
període superior a una legislatura per a garantir-ne la independència.

El director o directora general assumeix la màxima capacitat executiva de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, la qual dirigeix per encàrrec del Consell 
de Govern. El director o directora general és nomenat pel Consell de Govern entre 
rtqhguukqpcnu"fg"rtguvkik."fgurtfiu"fÓwpc"eqpxqecv”tkc"r¿dnkec0

Atesa la valoració de les decisions sobre la programació dels canals del servei 
r¿dnke."gu"tgfgÝpgkz"gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"Eqpvkpiwvu"k"fg"Rtqitcocek„"eqo"c"”ticp"
swg"cuukuvgkz"gn"Eqpugnn"fg"Iqxgtp"k"gn"fktgevqt"q"fktgevqtc"igpgtcn"gp"nc"fgÝpkek„"k"
l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació.

Gn"ecr‡vqn"KX."tgncvkw"c"ngu"hqtogu"fg"iguvk„."guvcdngkz"swg"nc"iguvk„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"
i el d’àrees incloses en l’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
uÓjc"fg"fwt"c"vgtog"rgt"okvl§"fÓgortgugu"r¿dnkswgu."swg"jcp"fÓcfqrvct"nc"hqtoc"fg"
societat anònima.

El capítol V desenvolupa el concepte i el contingut del contracte programa, que 
ja s’ha apuntat com a instrument jurídic en el capítol I.

El capítol VI tracta dels principis, els objectius i les obligacions de la programació 
fgn"ugtxgk"r¿dnke"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"rgt"c"fwt"c"
vgtog"ngu"fktgevtkwu"fgn"ocpfcv"octe"k"gnu"eqortqokuqu"gurge‡Ýeu"ceqtfcvu"gp"gn"
contracte programa.

Gnu"ecr‡vqnu"XKK."XKKK"k"KZ"tgiwngp"ngu"ocvfltkgu"fg"rtguuwrquv"k"Ýpcp›cogpv."
patrimoni i personal.

El capítol X determina els tres tipus de control de què és objecte la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals: el control parlamentari, el control del compliment 
fg"nc"hwpek„"fg"ugtxgk"r¿dnke"k"gn"eqpvtqn"rtguuwrquvctk"k"Ýpcpegt0

Nc"rctv"Ýpcn"fg"nc"Nngk"kpenqw"vtgu"fkurqukekqpu"cffkekqpcnu."wpc"fkurqukek„"vtcp-
ukv”tkc."wpc"fkurqukek„"fgtqicv”tkc"k"fwgu"fkurqukekqpu"Ýpcnu0

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte
NÓqdlgevg"fÓcswguvc"nngk"fiu"tgiwnct"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"fg"eqowpkecek„"

audiovisual de la Generalitat, d’acord amb l’article 23.1 de la Llei 22/2005, del 29 de 
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desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i establir el règim jurídic 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Article 2
Funció de servei públic
Gn"ugtxgk"r¿dnke"fg"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"eqpukuvgkz."fÓceqtf"

amb el que estableix l’article 23.2 de la Llei 22/2005, en la posada a disposició dels 
ciutadans de Catalunya d’un conjunt de continguts audiovisuals i dels altres serveis 
que es determinin en el contracte programa que la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals ha de subscriure amb el Govern de la Generalitat, i que és regulat pel 
capítol V, orientats a satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals dels 
ciutadans, a garantir un accés universal a la informació, la cultura i l’educació, a 
difondre i promocionar la llengua catalana i a oferir un entreteniment de qualitat.

CAPÍTOL II
Naturalesa i règim jurídic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 3
Naturalesa
30" Nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"fiu"wpc"gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"

amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals resta formalment adscrita a 

l’Administració de la Generalitat per mitjà del departament competent en matèria 
audiovisual.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals actua amb plena autonomia 
funcional respecte de l’Administració a la qual resta adscrita, en els termes establerts 
per aquesta llei i per la Llei 22/2005.

Article 4
Règim jurídic

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 
ftgv"r¿dnke"k."gp"vqvu"gnu"ecuqu."gp"ngu"tgncekqpu"fg"nc"Eqtrqtcek„"cod"nÓCfokpkuvtcek„"
a la qual resta adscrita.

2. La contractació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"tguvc"uqvoguc"cn"ftgv"rtkxcv."nngxcv"fgnu"uwr”ukvu"gp"swfl"uÓjcik"
de regir per la legislació sobre contractació administrativa. En tots els casos, s’han 
de respectar els principis generals establerts per la legislació sobre contractació de 
ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu0

3. Els acords dictats pels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i les pretensions que se’n dedueixin són competència de la jurisdicció 
que correspongui en cada cas, sense necessitat de formular cap reclamació prèvia 
ni cap recurs administratiu.

CAPÍTOL III
Estructura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

SECCIÓ PRIMERA

Òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 5
Òrgans

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, pel que fa al funcionament, 
l’administració general i la direcció, s’estructura en els òrgans següents:
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a) El Consell de Govern i el president o presidenta.
b) El director o directora general.
c) El Consell Assessor de Continguts i de Programació.

SECCIÓ SEGONA

El Consell de Govern

Article 6
Naturalesa del Consell de Govern

1. El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el marc de les competències que 
li atribueix aquesta llei.

2. El Consell de Govern ha d’escoltar el Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació, abans de prendre decisions, en els casos en què aquesta llei ho determina.

3. Corresponen al Consell de Govern les competències que aquesta llei no atri-
bueix expressament a cap altre òrgan.

Article 7
Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’integren i del 
president o presidenta

1. El Consell de Govern és integrat per dotze membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants.

2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per majoria 
de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i 
gp"xgtkÝswk"nc"kfqpg•vcv0"C"cswguv"ghgevg."uÓjc"fg"xcnqtct"gurgekcnogpv"swg"jcikp"
exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o 
hwpekqpu"fg"tgurqpucdknkvcv"ukoknct."gp"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu0

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista dels 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior al de les vacants existents. El 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun dels 
candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre 
gnu"fkvu"kphqtogu"cn"Rctncogpv."cdcpu"fg"nc"eqorctgkzgp›c"k"nÓgzcogp"r¿dnke"fgnu"
candidats davant la comissió que correspongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el president o presidenta del 
Consell de Govern entre els dotze membres que l’integren.

Article 8
Estatut personal dels membres del Consell de Govern

1. Els membres del Consell de Govern tenen una dedicació a temps complet 
al càrrec, actuen amb plena independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap 
instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.

2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la 
Generalitat i resten subjectes a la legislació aplicable a aquests.

3. La condició de membre del Consell de Govern és incompatible amb la con-
dició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec 
d’elecció o designació polítiques, amb l’exercici d’activitats en les administracions 
r¿dnkswgu"k"cod"nÓgzgtekek"fg"hwpekqpu"fg"fktgeek„"q"gzgewvkxgu"gp"rctvkvu"rqn‡vkeu."
organitzacions sindicals o empresarials.

4. Els membres del Consell de Govern no poden tenir interessos directes ni 
indirectes 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 
Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"q"c"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu."pk"cod"
cap mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb televisions o 
t§fkqu"r¿dnkswgu"pk"gp"nnwtu"gortgugu"Ýnkcnu0
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5. Si un membre del Consell de Govern es troba en algun dels supòsits d’in-
eqorcvkdknkvcv"gurgekÝecvu"rgt"cswguv"ctvkeng."fkurquc"fg"vtgu"oguqu"rgt"c"cfgswct"
la seva situació al que estableix la Llei. Si no ho fa, se’n produeix el cessament de 
manera automàtica.

Article 9
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 
gnu"uku"oguqu"cpvgtkqtu"cn"Ýpkogpv"fgn"ocpfcv."gzegrvg"gn"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc."
que no el pot renovar en cap cas.

2. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels membres del Consell de Govern. 
Gn"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc"uÓjc"fg"tgpqxct"ecfc"uku"cp{u."eqkpekfkpv"cod"gn"Ýpkogpv"
del mandat.

3. En el cas de vacant d’un membre del Consell de Govern sobrevinguda abans 
fg"fqv¦g"oguqu"fgn"Ýpkogpv"fgn"ocpfcv."uÓjc"fg"pqogpct"wp"pqw"ogodtg."fg"eqp-
hqtokvcv"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"90"Gn"ocpfcv"fÓcswguv"pqw"ogodtg"Ýpgkz"gp"
nc"fcvc"gp"swfl"jcwtkc"Ýpkv"gn"ocpfcv"fgn"ogodtg"swg"uwduvkvwgkz0
60" Gnu"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"fg"Iqxgtp"eguugp"swcp"Ýpgkz"nnwt"ocpfcv."rgt”"

eqpvkpwgp"gzgtekpv"ngu"hwpekqpu"swg"gnu"eqttgurqpgp"Ýpu"c"nc"rtguc"fg"rquuguuk„"
dels nous consellers.
70" Gnu"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"fg"Iqxgtp"eguugp"rgt"tgp¿pekc"q"vtcur§u."rgt"kpec-

pacitat permanent per a l’exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevinguda, per 
kpjcdknkvcek„"rgt"c"nÓgzgtekek"fg"e§ttgeu"r¿dnkeu"q"rgt"eqpfgopc"hgtoc"rgt"fgnkevg"
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.

Article 10
Durada del mandat del president o presidenta del Consell de Govern

1. El mandat del president o presidenta del Consell de Govern té una durada de 
sis anys i en cap cas no pot ésser renovat.

2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat 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.

Article 11
Competències del Consell de Govern

El Consell de Govern té les funcions següents:
a) Establir les directrius bàsiques de l’organització i l’actuació empresarial de la 

Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"k"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu0
d+" Rtqrquct"cn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"nc"etgcek„"fg"pqxgu"gortgugu"Ýnkcnu."nc"

fkuuqnwek„"k"nc"nkswkfcek„"fÓgortgugu"Ýnkcnu"gzkuvgpvu"k"nc"kpxgtuk„"q"fgukpxgtuk„"gp"
altres societats mercantils.
e+" Pqogpct"k"ugrctct"fkuetgekqpcnogpv"gn"fktgevqt"q"fktgevqtc"igpgtcn"fg"nc"

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’acord amb el procediment i els 
criteris establerts per l’article 14.
f+" Pqogpct"k"ugrctct."c"rtqrquvc"fgn"fktgevqt"q"fktgevqtc"igpgtcn."gn"rgtuqpcn"

directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
Ýnkcnu0

e) Establir els mecanismes de participació en l’elaboració del contracte programa, 
que han d’incloure un informe preceptiu dels representants dels treballadors i del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació.

f) Aprovar la proposta de contracte programa elaborada conjuntament amb el 
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director o directora general, i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel 
Parlament.

g) Establir les directrius pertinents perquè la programació compleixi la missió 
fg"ugtxgk"r¿dnke"swg"vfi"gpeqocpcfc."fÓceqtf"cod"gn"eqpvtcevg"rtqitcoc0

h) Aprovar, a proposta del director o directora general, el pla d’activitats de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les seves 
gortgugu"Ýnkcnu0

i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupament de les activitats de la 
Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"k"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu0

j) Aprovar, a proposta del director o directora general, les plantilles i l’organi-
grama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
Ýnkcnu."cvgpgpv"etkvgtku"fÓkiwcnvcv"fÓqrqtvwpkvcvu"gpvtg"fqpgu"k"jqogu0

k) Aprovar, a proposta del director o directora general, el règim de retribucions 
del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
gortgugu"Ýnkcnu0

l) Aprovar, a proposta del director o directora general, els comptes i els avant-
projectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de 
ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu0

m) Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals prèviament a l’autorització dels òrgans competents de la Generalitat.

n) Requerir al director o directora general, en qualsevol moment, informació 
detallada i completa sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.

o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat en els mitjans de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

p) Aprovar, a proposta del director o directora general, els criteris de la programació 
dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

q) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, d’acord amb la regulació 
vigent i el contracte programa.
t+" Eqpflkzgt"k"tguqnftg."gp"fcttgtc"kpuv§pekc."gnu"eqpÞkevgu"swg"gu"rncpvgikp"cod"

tgncek„"cn"ftgv"fg"tgevkÝecek„0
s) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de béns mobles i immobles, i 

eqpuvkvwkt."ceegrvct."oqfkÝect"k"gzvkpikt"vqvc"encuug"fg"ftgvu"rgtuqpcnu"k"tgcnu."fÓceqtf"
amb el que disposa la normativa vigent.

t) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els límits establerts per la 
llei; fer qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, i fer 
actes dels quals resulti la participació en altres societats, amb la concurrència a la 
seva constitució o bé amb la subscripció d’accions en augments de capital o altres 
emissions de títols valors.

u) Autoritzar l’atorgament de tota classe d’actes, contractes o negocis jurídics, 
amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri pertinent, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent.

v) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels serveis que requereixin una 
contraprestació econòmica dels usuaris.

w) Aprovar els informes que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
hagi d’elevar al Parlament, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, si escau, al 
Govern de la Generalitat.

Article 12
Funcionament del Consell de Govern

1. El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys quatre vegades 
al mes i també en casos d’urgència, a judici del president o presidenta, o quan ho 
demani una tercera part dels seus membres.

2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de 
dret, excepte en els supòsits de l’article 11.c, d, e, f, g, k i l, en els quals és neces-
u§tkc"wpc"oclqtkc"swcnkÝecfc"fg"fqu"vgt›qu0"Gp"gnu"uwr”ukvu"fg"nÓctvkeng"330d, e, k i 
l."uk"gp"wpc"rtkogtc"xqvcek„"pq"uÓcuuqngkz"nc"oclqtkc"swcnkÝecfc"fg"fqu"vgt›qu."ecn"
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fer una segona votació, una vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. Si en 
aquesta nova votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer una 
tercera votació, en la qual l’acord pot ésser vàlidament adoptat per majoria dels 
membres de dret.

3. El Consell de Govern ha d’aprovar un reglament de funcionament intern per 
a regular els drets i els deures dels consellers, les activitats que els corresponen, 
les reunions que han de tenir, les majories que es requereixen perquè puguin 
adoptar acords i tot allò relatiu al funcionament del Consell que no estableix 
aquesta llei.

Article 13
Funcions del president o presidenta del Consell de Govern

El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions següents:
a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tota mena 

fÓcevgu"r¿dnkeu"fcxcpv"gn"Rctncogpv."gn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"ngu"kpuvkvwekqpu"
representatives.

b) Representar el Consell de Govern i vetllar perquè s’executin les decisions 
que pren.

c) Respondre oralment o per escrit les preguntes que li formuli la comissió de 
control parlamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

d) Requerir al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes 
preceptius i els que consideri pertinent de sol·licitar-li.
g+" Hgt"nc"eqpxqecv”tkc"fg"ngu"uguukqpu"qtfkp§tkgu"k"gzvtcqtfkp§tkgu"k"Ýzct/pg"

l’ordre del dia.
f) Presidir les sessions.
i+" Oqfgtct"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"fgdcvu."uwurgpftgÓnu"rgt"ecwugu"lwuvkÝecfgu"

i aixecar-ne les sessions.
h) Coordinar els treballs de les comissions i les ponències.

SECCIÓ TERCERA

El director o directora general

Article 14
El director o directora general

1. El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
uwcnu"fiu"pqogpcv"rgn"Eqpugnn"fg"Iqxgtp."rgt"okvl§"fg"eqpxqecv”tkc"r¿dnkec"rtflxkc."
entre professionals amb prestigi i competència reconeguts.

2. El director o directora general té la condició de personal laboral d’alta direc-
ció.

3. El director o directora general és l’òrgan executiu de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, i assisteix a les sessions del Consell de Govern amb veu 
però sense vot.

4. És aplicable al director o directora general el mateix règim d’incompatibilitats 
que el que s’aplica als membres del Consell de Govern.

5. En el cas que el càrrec de director o directora general resti vacant, les fun-
cions d’aquest han d’ésser assumides provisionalment, per un termini màxim de 
tres mesos, pel president o presidenta, o per la persona que aquest designi entre els 
màxims directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Article 15
Funcions del director o directora general

1. El director o directora general, al qual corresponen les facultats de l’alta direcció 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions següents:

a) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació i els acords 
adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.
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b) Elaborar, conjuntament amb el Consell de Govern, la proposta del contracte 
programa.

c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de la 
Eqtrqtcek„."gnu"rncpu"fÓcevwcek„"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"k"nc"ogo”tkc"cpwcn0

d) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament del personal 
directiu, amb criteris de professionalitat, una vegada el Consell de Govern n’hagi 
tcvkÝecv"nc"rtqrquvc0

e) Ordenar la programació d’acord amb les directrius aprovades pel Consell de 
Govern.

f) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la Corporació 
k"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"k"gn"tfliko"fg"tgvtkdwekqpu"fgn"rgtuqpcn0

g) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació i 
fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu."k"fkevct"ngu"fkurqukekqpu"k"ngu"kpuvtweekqpu"tgncvkxgu"
al funcionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competències del 
Consell de Govern.

h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació i de les seves empreses 
Ýnkcnu."ugpu"rgtlwfkek."uk"guecw."fg"nc"rtgegrvkxc"cwvqtkv¦cek„"fgn"Iqxgtp0

i) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació i de les seves em-
rtgugu"Ýnkcnu."ugpu"rgtlwfkek"fgn"swg"gnu"guvcvwvu"fÓcswguvgu"gortgugu"fkurqukp"k"fg"
la facultat de delegació.

j) Efectuar la representació ordinària de la Corporació per a comparèixer en 
judicis i en tota mena d’actuacions que no corresponguin al president o presidenta 
del Consell de Govern.

k) Sol·licitar, per mitjà del Consell de Govern, els informes que consideri pertinent 
que emeti el Consell Assessor de Continguts i de Programació.
n+" Fqpct"eqornkogpv"cn"swg"fkurquc"nc"Nngk"qti§pkec"fgn"ftgv"fg"tgevkÝecek„."cod"

tgncek„"cnu"guetkvu"fg"tgevkÝecek„0
m) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, 

contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.
n) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 

de Govern.

SECCIÓ QUARTA

El Consell Assessor de Continguts i de Programació

Article 16
El Consell Assessor de Continguts i de Programació

1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació i de con-
tinguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el director o directora 
igpgtcn"gp"nc"fgÝpkek„"k"nÓcxcnwcek„"fg"ngu"rqn‡vkswgu"k"ngu"guvtcvflikgu"fg"rtqitcocek„"
dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per vint-
i-un membres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els 
quals han de representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi 
representats, com a mínim: els sectors professionals, els sectors educatius, les 
associacions cíviques, culturals i d’usuaris, i els treballadors de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per una 
majoria de dos terços.

3. El Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha de constituir en un 
termini no superior a sis mesos des de la constitució del Consell de Govern.

4. El mandat dels membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
s’ha de renovar cada quatre anys.

5. La condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
comporta el dret a percebre les dietes que acordi el Consell de Govern.
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Article 17
Funcions del Consell Assessor de Continguts i de Programació

1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació, com a òrgan assessor de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions següents:

a) Informar preceptivament el Consell de Govern sobre les línies bàsiques de la 
programació i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte 
programa.

b) Informar preceptivament el Consell de Govern sobre la programació dels 
mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions 
dels diversos mitjans i serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als.

d) Elaborar els informes o els dictàmens que li encarregui el Consell de Govern 
i, especialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes 
relatius a la programació, com ara la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades 
d’audiència.

e) Estudiar les demandes dels usuaris i fer-les arribar al Consell de Govern.
f) Proposar al Consell de Govern totes les mesures o iniciatives que contribueixin 

a millorar la qualitat de la programació.
2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor 

de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
el qual ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el 
règim de les sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de garantir els recursos 
uwÝekgpvu"rgtswfl"gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"Eqpvkpiwvu"k"fg"Rtqitcocek„"rwiwk"fgu-
gpxqnwrct"cod"gÝekflpekc"ngu"hwpekqpu"swg"nk"eqttgurqpgp0

4. El Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de tenir una cura 
especial perquè els continguts de la programació s’adeqüin al títol I de l’Estatut 
d’autonomia, relatiu als drets i deures dels ciutadans i els principis rectors.

CAPÍTOL IV
Gestió

Article 18
Gestió del servei
30" Nc"iguvk„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"fg"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"qdlgevg"fÓcswguvc"nngk"

correspon a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per mitjà d’empreses 
r¿dnkswgu"swg"jcp"fÓcfqrvct"nc"hqtoc"fg"uqekgvcv"cp”pkoc0
40" Gn"ecrkvcn"fg"ngu"gortgugu"r¿dnkswgu"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓcrctvcv"3"jc"fÓfiuugt"

subscrit íntegrament per la Generalitat per mitjà de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i no pot ésser alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa 
o gratuïta.

Article 19
Cnvtgu"uqekgvcvu"Ýnkcnu"k"rctvkekrcek„"gp"uqekgvcvu"ogtecpvknu

1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell de Govern, pot acor-
fct"fg"eqpuvkvwkt"cnvtgu"uqekgvcvu"Ýnkcnu"r¿dnkswgu"cod"wp"qdlgevg"fkhgtgpv"fgn"
swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"3:03"rgt"c"ceqpugiwkt"wpc"iguvk„"ofiu"gÝec›"gp"§tggu"fg"
la seva activitat. Aquestes societats han de complir els requisits establerts per 
l’article 18.2.

2. El Govern de la Generalitat pot autoritzar, a proposta del Consell de Govern, 
la participació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o de les seves 
uqekgvcvu"Ýnkcnu"gp"gn"ecrkvcn"uqekcn"fÓcnvtgu"uqekgvcvu"ogtecpvknu."ugpu"rgtlwfkek"fgn"
que estableix l’article 31.6 de la Llei 22/2005.
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Article 20
Tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cw-
diovisuals
30" Ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"gu"

regeixen pel dret privat, excepte en allò que estableix aquesta llei.
40" Gnu"guvcvwvu"fg"ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cw-

fkqxkuwcnu"jcp"fg"fgvgtokpct"wp"cfokpkuvtcfqt"q"cfokpkuvtcfqtc"¿pke."gn"swcn"jc"
d’ésser nomenat i separat pel Consell de Govern.
50" Gnu"guvcvwvu"fg"ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cw-

fkqxkuwcnu"jcp"fÓguvcdnkt"ngu"hcewnvcvu"fg"nÓcfokpkuvtcfqt"q"cfokpkuvtcfqtc"¿pke"cod"
relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pagaments i de contractació. Els 
dits estatuts també han de determinar les facultats reservades al director o directora 
general de la Corporació.
60" Gp"gn"ecu"fg"ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkq-

visuals dedicades a la radiodifusió sonora i televisiva, el càrrec d’administrador o 
cfokpkuvtcfqtc"¿pke"k"gn"fg"fktgevqt"q"fktgevqtc"fgn"okvl§"rqfgp"fiuugt"qewrcvu"rgt"
la mateixa persona.

5. El càrrec de director o directora del mitjà té les mateixes incompatibilitats que el 
de director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

CAPÍTOL V
Contracte programa

Article 21
Contingut del contracte programa

1. El contracte programa que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de subscriure amb el Govern de la Generalitat ha d’incloure les clàusules preceptives 
fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"uqdtg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"k"vcodfi"gn"eqpvkpiwv"
que es deriva de la resta de la legislació aplicable a la comunicació audiovisual. En 
tots els casos ha d’incloure les clàusules següents:

a) Establir l’abast de l’encàrrec de serveis que el Govern de la Generalitat fa a la 
Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"k"c"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu."fÓceqtf"
amb el mandat marc aprovat pel Parlament.

b) Concretar l’emissió de publicitat, tenint en compte el control de qualitat, el 
contingut dels missatges publicitaris i l’adequació dels temps de publicitat a la 
programació i a les necessitats dels mitjans.

c) Establir els criteris per a garantir el dret d’accés als grups polítics i socials 
ukipkÝecvkwu."k"gnu"etkvgtku"fg"fkuvtkdwek„"gpvtg"cswguvu"itwru0

d) Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal i 
la catalana que ha de complir cada mitjà, i també els criteris de selecció.
g+" Fgvgtokpct"gnu"rct§ogvtgu"fÓgÝekflpekc"geqp”okec"k"fg"ictcpvkc"fg"swcnkvcv"

dels serveis.
f) Fixar els criteris per a l’obtenció d’ingressos resultants de publicitat i altres 

fons.
g) Dotar les partides anuals del pressupost de la Generalitat destinades a com-

rgpuct"gn"equv"fgnu"ugtxgku"fg"ect§evgt"r¿dnke"ceqtfcvu0
j+" Cuugiwtct"nc"vtcpurctflpekc"gp"nc"iguvk„."cod"oguwtgu"eqo"ctc"nc"lwuvkÝecek„"

de les inversions externes i la rendició de comptes periòdica al Parlament.
i) Establir els indicadors per a dur a terme l’avaluació del contracte programa i 

els criteris de la composició de la comissió de seguiment del dit contracte progra-
ma. Han de formar part d’aquesta comissió de seguiment dos representants dels 
vtgdcnncfqtu"fg"nc"Eqtrqtcek„"k"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu0

2. El Govern ha de trametre el contracte programa, abans d’aprovar-lo, al Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya perquè n’emeti un informe preceptiu, tal com 
estableix l’article 31.2 de la Llei 22/2005.
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CAPÍTOL VI
Programació

Article 22
Principis generals de la programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1. Els principis inspiradors i les línies d’actuació de la programació de servei 
r¿dnke"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"u„p."c"ofiu"fgnu"swg"gu-
vcdngkz"nc"ngikuncek„"crnkecdng"gp"ocvfltkc"fg"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn."gnu"swg"Ýzgp"
el mandat marc i el contracte programa.
40" Nc"rtqitcocek„"fg"ugtxgk"r¿dnke"fgnu"ecpcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"

Mitjans Audiovisuals ha d’ésser plural per a tractar de satisfer les necessitats del 
eqplwpv"fg"nc"rqdncek„0"Vqvu"gnu"ecpcnu"k"gnu"ugtxgku"eqpukfgtcvu"fg"ugtxgk"r¿dnke"u„p"
de lliure accés.
50" Nc"nngpiwc"kpuvkvwekqpcn"rgt"c"rtguvct"gn"ugtxgk"r¿dnke"fg"eqowpkecek„"cwfkq-

visual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és el català.

Article 23
Obligació de difusió d’obres europees, catalanes i independents

Pel que fa a la difusió d’obres europees, catalanes i independents, la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals resta subjecta al que estableix la legislació apli-
cable en matèria de comunicació audiovisual.

Article 24
Qdnkicek„"fg"Ýpcp›cogpv"fg"rgnán‡ewngu"k"ufltkgu"fÓcpkocek„"gwtqrggu"k"ecvcncpgu

1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals cada any ha de destinar, com a 
mínim, un sis per cent de la xifra total dels ingressos obtinguts en l’exercici anterior, 
fÓceqtf"cod"gn"ugw"eqorvg"fÓgzrnqvcek„."cn"Ýpcp›cogpv"cxcp›cv"fg"nc"rtqfweek„"
fg"nnctiogvtcvigu"k"ewtvogvtcvigu"ekpgocvqit§Ýeu."fg"rgnán‡ewngu"rgt"c"vgngxkuk„."fg"
pel·lícules de nous realitzadors, de pel·lícules experimentals, de documentals, de 
programes pilot i de sèries d’animació.
40" Gn"eqpvtcevg"rtqitcoc"jc"fg"eqpetgvct"nc"rtqrqtek„"fg"Ýpcp›cogpv"swg"uÓjc"

de destinar a obres catalanes i, com a mínim, ha d’establir un percentatge especí-
Ýe"rgt"c"ngu"qdtgu"k"rgt"c"ngu"ufltkgu"fÓcpkocek„"rtqfw•fgu"rgt"rtqfwevqtu"ecvcncpu"
independents.

Article 25
Accés social

L’ordenació dels espais de ràdio i de televisió s’ha de fer de manera que hi pu-
iwkp"ceegfkt"gnu"itwru"uqekcnu"k"rqn‡vkeu"ofiu"ukipkÝecvkwu0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de tenir en compte els criteris 
objectius de la representació parlamentària; la implantació política, sindical, social 
i cultural, i l’àmbit territorial d’actuació, les indicacions del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació, i les recomanacions que el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya hagi establert sobre aquest tema.

Article 26
Seguiment de la programació

El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals ha d’informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives a la 
programació que estableix el contracte programa.
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CAPÍTOL VII
Rtguuwrquv"k"Ýpcp›cogpv

Article 27
Principis pressupostaris

1. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha d’ajustar 
cn"swg"Ýzgp"nc"Nngk"fg"rtguuwrquvqu"k"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."k"
també a les singularitats que estableix aquesta llei.

2. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha d’ela-
borar i gestionar d’acord amb els principis d’equilibri pressupostari.

Article 28
Avantprojecte de pressupost

L’avantprojecte de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
fg"ecfc"wpc"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"uÓjcp"fg"vtcogvtg"cn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
perquè els integri en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 29
Pressupost
30" Nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"gu"Ýpcp›c"fÓceqtf"cod"gn"

que estableix l’article 31 de la Llei 22/2005.
2. Sens perjudici del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

uwcnu"k"fgn"rtguuwrquv"ugrctcv"fg"ecfc"wpc"fg"ngu"gortgugu"Ýnkcnu."uÓjc"fÓguvcdnkt"wp"
rtguuwrquv"eqpuqnkfcv"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓgxkvct"fflÝekvu"fg"eckzc"gxgpvwcnu"q"fgÝpkvkwu"
i de permetre una cobertura mitjançant el superàvit de les entitats i les societats 
incloses en el pressupost integrat.

3. S’autoritza el règim de minoració d’ingressos respecte del pressupost de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’acord amb aquesta llei.

CAPÍTOL VIII
Patrimoni

Article 30
Patrimoni

Tant el patrimoni de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com el de 
ngu"ugxgu"uqekgvcvu"Ýnkcnu"vgpgp"nc"eqpfkek„"fg"fqokpk"r¿dnke."eqo"c"rcvtkoqpk"chgevcv"
c"wp"ugtxgk"r¿dnke."k"icwfgkzgp"fg"ngu"gzgorekqpu"eqttgurqpgpvu"gp"nÓqtftg"vtkdwvctk0"
Pq"vgpgp"xcnqt"pk"ghgevg"lwt‡fke"gnu"rcevgu"rgt"okvl§"fgnu"swcnu"gu"rtgvgpiwk"ecpxkct"
el subjecte passiu dels tributs.

CAPÍTOL IX
Personal

Article 31
Règim del personal

1. Les relacions de treball dins la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
k"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"gu"tgigkzgp"rgt"nc"ngikuncek„"fg"vtgdcnn"eqowpc0

2. El fet de pertànyer al Consell Assessor de Continguts i de Programació no 
genera cap dret de caràcter laboral.

3. La situació dels funcionaris de la Generalitat que s’incorporin a la Corporació 
Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"q"c"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"fiu"nc"tgiwncfc"rgt"
nc"pqtocvkxc"uqdtg"nÓGuvcvwv"fg"nc"hwpek„"r¿dnkec0

4. La contractació del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
k"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"cod"ect§evgt"Ýz"pqofiu"gu"rqv"hgt"rgt"okvl§"fg"ngu"rtq-
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ves d’admissió que s’estableixin, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, i 
respectant els principis d’igualtat, concurrència, publicitat, mèrit i capacitat.

Article 32
Comitès d’empresa

1. Es poden constituir els comitès d’empresa corresponents a les diverses em-
rtgugu"Ýnkcnu."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"ncdqtcn0

2. Es pot constituir un comitè entre empreses a proposta dels comitès d’empresa.

Article 33
Comitès professionals
30" Ngu"gortgugu"Ýnkcnu"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"gu"

doten d’un estatut professional i de sengles comitès professionals. Correspon al 
Consell de Govern aprovar-los.

2. Les eleccions als comitès professionals han d’ésser convocades pel Consell de 
Iqxgtp."cod"nc"rgtkqfkekvcv"k"gn"rtqegfkogpv"swg"Ýzc"gn"ugw"guvcvwv0

CAPÍTOL X
Control

Article 34
Control Parlamentari
30" Nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"r¿dnke"fg"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"ug"uqvogv"cn"eqpvtqn"

del Parlament, sens perjudici de les competències que corresponen al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya en aquesta matèria.

2. El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, els directors generals, els consellers delegats i els altres càrrecs directius de les 
gortgugu"Ýnkcnu"ug"uqvogvgp"cn"eqpvtqn"fg"nc"eqokuuk„"rctncogpv§tkc"eqttgurqpgpv."
per mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i següents del Reglament 
del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el president o 
presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.

3. Els òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals als quals el 
Parlament requereixi una resposta o una informació no es poden negar a facilitar-
la-hi, sempre que sigui d’interès i estigui relacionada amb la funció de control que 
el Parlament exerceix sobre la Corporació. En el cas que facilitar la resposta o la 
informació requerida pugui resultar perjudicial per als interessos de la Corporació, 
aquest requeriment s’ha de substituir per una compareixença en la Comissió de 
Matèries Secretes o Reservades.

Article 35
Eqpvtqn"rtguuwrquvctk"k"Ýpcpegt

1. La Sindicatura de Comptes, en els termes que estableix la llei que la regula, ha 
d’informar el Parlament sobre la gestió econòmica i pressupostària de la Corporació 
Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"k"fg"ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu0
40" Gn"eqpvtqn"Ýpcpegt"fg"nc"Eqtrqtcek„"Ecvcncpc"fg"Okvlcpu"Cwfkqxkuwcnu"k"fg"

ngu"ugxgu"gortgugu"Ýnkcnu"uÓghgevwc"fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"93"fgn"vgzv"
tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
3/2002, del 24 de desembre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Denominació de la Corporació

1. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió passa a denominar-se Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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2. Les referències que qualsevol disposició faci a la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió s’han d’entendre atribuïdes a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Reducció de la publicitat en les emissions

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’establir les condicions 
necessàries per a reduir de manera progressiva la publicitat en les emissions que 
hqtogp"rctv"fg"nc"ugxc"guvtwevwtc."fÓceqtf"cod"nÓkpvgtflu"r¿dnke"k"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"
del sector audiovisual a Catalunya, amb la voluntat d’afavorir la lliure competència 
dins el mercat audiovisual català.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Mandat marc

1. El Parlament ha d’aprovar un mandat marc cada sis anys, el qual ha d’establir 
gnu"qdlgevkwu"swg"jc"fÓcuuqnkt"gn"eqplwpv"fgn"ukuvgoc"r¿dnke"cwfkqxkuwcn0

2. El contingut del mandat marc a què fa referència l’apartat 1 s’ha de desenvo-
lupar en el contracte programa corresponent, el qual ha d’establir d’una manera 
concreta i precisa els objectius per a un període de vigència de quatre anys revisable 
cada dos anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Renovació del Consell de Govern

1. El procediment de la primera renovació parcial del Consell de Govern ha d’ésser 
regulat pel reglament de funcionament intern del Consell, llevat de la renovació 
del president o presidenta, que s’ha de fer el tercer any d’haver estat constituït el 
Consell, de conformitat amb el sistema que estableix l’article 7.

2. Els membres del Consell de Govern separats en aplicació d’aquesta disposició 
transitòria excepcionalment poden ésser objecte d’una nova elecció, per a un nou 
ocpfcv"k"rgt"wpc"¿pkec"xgicfc0

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

30" Tguvc"fgtqicfc"nc"Nngk"3213;:5."fgn"52"fg"ocki."fg"etgcek„"fg"nÓgpu"r¿dnke"
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifu-
sió i televisió de la Generalitat de Catalunya i qualsevol disposició de rang igual o 
inferior que s’oposi al que estableix aquesta llei.

2. Resta derogat l’article 108 de la Llei 22/2005.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

OqfkÝecek„"fÓwp"crctvcv"fg"nc"Nngk"4414227

Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"32;05"fg"nc"Nngk"4414227."swg"tguvc"tgfcevcv"fg"nc"ocpgtc"
següent:
Ð50"Gn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c"fiu"nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"xgtkÝect"

el compliment del que estableix l’apartat 2.”
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Palau de la Generalitat, 11 d’octubre de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

(07.282.047)
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LLEI

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

EL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del títol I, els 
drets i deures de l’àmbit civil i social, entre els quals s’inclouen els drets relatius 
cnu"ugtxgku"uqekcnu0"Cswguvu"ftgvu"xkpewngp"vqvu"gnu"rqfgtu"r¿dnkeu."ngu"fkurquk-
cions dels quals els han de respectar i s’han d’interpretar i aplicar en el sentit 
més favorable perquè siguin plenament efectius. Llur protecció és garantida 
jurisdiccionalment. Així mateix, l’Estatut estableix els principis rectors que 
jcp"fÓqtkgpvct"ngu"rqn‡vkswgu"r¿dnkswgu"k"gpecttgic"cnu"rqfgtu"r¿dnkeu"fg"rtq-
oqwtg"ngu"oguwtgu"pgeguu§tkgu"rgt"c"ictcpvkt/pg"nÓgÝe§ekc"rngpc0"Gpvtg"cswguvu"
principis cal destacar els referents a la cohesió i el benestar socials, en aplicació 
fgnu"swcnu"gnu"rqfgtu"r¿dnkeu."gpvtg"cnvtgu"oguwtgu."jcp"fg"rtqoqwtg"rqn‡vkswgu"
r¿dnkswgu"swg"hqogpvkp"nc"eqjguk„"uqekcn"k"swg"ictcpvgkzkp"wp"ukuvgoc"fg"ugtxgku"
uqekcnu."fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec"k"eqpegtvcfc."cfgswcv"cnu"kpfkecfqtu"geqp”okeu"k"
socials de Catalunya, han de promoure polítiques preventives i comunitàries 
i han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat dels serveis socials que les 
lleis determinin com a bàsics.

La regulació que estableix l’Estatut s’emmarca en la Declaració universal dels 
drets humans, la Carta social europea i la Constitució espanyola. Així, l’article 25 de 
nc"Fgenctcek„"wpkxgtucn"fg"ftgvu"jwocpu"fg"ngu"Pcekqpu"Wpkfgu."fgn"3;6:."rtqencoc<"
«Tothom té dret a un nivell de vida que asseguri, a ell i a la seva família, la salut i el 
benestar, especialment quant a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica 
i els serveis socials necessaris [...].»; l’article 14 de la Carta social europea disposa: 
ÅC"Ý"fÓcuugiwtct"nÓgzgtekek"ghgevkw"fgn"ftgv"c"dgpgÝekct/ug"fgnu"ugtxgku"uqekcnu."ngu"
parts es comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de 
treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels 
grups en la comunitat, i a llur adaptació a l’entorn social [...].», i l’article 10.1 de la 
Constitució espanyola estableix: «La dignitat de la persona, els drets inviolables que 
li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i 
als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social», la qual cosa 
uÓjc"fg"tgncekqpct"cod"nÓctvkeng";04."swg"qtfgpc"cnu"rqfgtu"r¿dnkeu"fg"Årtqoqwtg"
les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els 
quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o 
gp"fkÝewnvkp"nc"rngpkvwf."k"hceknkvct"nc"rctvkekrcek„"fg"vqvu"gnu"ekwvcfcpu"gp"nc"xkfc"
política, econòmica, cultural i social.»

II

L’article 166 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció de les 
famílies i estableix que aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació i l’or-
denació de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions 
geqp”okswgu"cod"Ýpcnkvcv"cuukuvgpekcn"q"eqorngogpv§tkgu"fÓcnvtgu"ukuvgogu"fg"rtg-
xkuk„"r¿dnkec="nc"tgiwncek„"k"nÓqtfgpcek„"fg"ngu"gpvkvcvu."gnu"ugtxgku"k"gnu"guvcdnkogpvu"
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