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Presentació

Aquest exemplar conté la versió consolidada de la 
Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC), i és el resultat de la in-
tegració de les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2004, del 28 de juny, de segona modificació 
de la Llei 20/2000, la Llei 22/2005, del 29 de desem-
bre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual. També s’ha tingut 
en compte la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives, que va modificar 
l’article 11 de la Llei, article modificat posteriorment 
també per la Llei 3/2004.

Amb relació a la Llei 3/2004, cal destacar que va 
introduir un conjunt de modificacions per a donar res-
posta a les necessitats plantejades a partir de l’expe-
riència assolida en el decurs dels quatre primers anys 
de vida del CAC. En aquest sentit, actualitza el règim 
jurídic sancionador del CAC i en defineix amb més 
claredat les competències, de conformitat amb la 
seva condició d’autoritat independent de control del 
sector audiovisual, de manera congruent amb les re-
comanacions del Parlament de Catalunya i l’experièn-
cia de la resta d’òrgans reguladors europeus, i d’acord 
amb les recomanacions de la Comissió Europea.



D’altra banda, la Llei 22/2005, del 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, aprova-
da per a complir la Resolució 3/VI del Parlament de 
Catalunya, sobre els mitjans audiovisuals de Catalu-
nya, va modificar globalment el marc legal del sistema 
de comunicació audiovisual i va reforçar el CAC com 
a veritable autoritat reguladora independent perquè 
complís les funcions de vigilància i control sobre el 
sector. Aquest text consolidat, a més d’incorporar 
les dues afectacions directes amb relació al règim 
jurídic dels membres del CAC, fa remissions a la dita 
Llei 22/2005 per a connectar ambdues normes des 
del punt de vista material, ja que la Llei de la comu-
nicació audiovisual completa la Llei del CAC pel que 
fa a la noció de servei públic, la regulació de les au-
toritzacions i llicències, i les funcions del CAC i de 
la Generalitat en la regulació del sector audiovisual.

El text consolidat també incorpora les modifica-
cions de la Llei 2/2012, l’entrada en vigor normativa 
de la qual ha suposat una revisió global del funcio-
nament del òrgans rectors dels mitjans públics de 
comunicació audiovisual i una racionalització de les 
seves estructures i funcions. En concret, i pel que fa 
al CAC, la dita llei estableix la reducció del nombre de 
membres que l’integren, la revisió del sistema d’elec-
ció i renovació parcial del Consell, la modificació del 
règim de funcionament del Ple i, en conseqüència, 
la modificació dels quòrums de convocatòria, d’as-
sistència i d’adopció d’acords.

Així mateix, en la tasca de consolidació dels textos 
s’ha considerat convenient fer les remissions corres-
ponents als articles de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 



del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
concretament als del capítol 6, «Mitjans de comuni-
cació», del títol II, que comprèn totes les actuacions 
que han de dur a terme les administracions públiques 
de Catalunya per a prevenir, detectar i eradicar la vio-
lència masclista, articles que afecten directament les 
funcions del CAC. 

Cal advertir que aquest exemplar de consolidació 
inclou el preàmbul de la Llei 3/2004 i extrets dels pre-
àmbuls de la Llei 22/2005 i de la Llei 2/2012, així com 
de la part final de la Llei 22/2005 i de la Llei 2/2012, 
atès que estableixen un règim transitori en la desig-
nació dels òrgans de govern del CAC.

Finalment, cal destacar que la finalitat d’elaborar 
aquest text consolidat és facilitar la consulta actua-
litzada de la Llei 2/2000 de manera congruent amb 
la resta de disposicions normatives del nostre orde-
nament jurídic que l’han modificat directament o que 
l’afecten. Tanmateix, convé fer avinent que el text 
consolidat té un caràcter estrictament informatiu; en 
cas de dubte en la seva interpretació i a efectes le-
gals, l’únic text amb plena validesa jurídica és el de 
la llei publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Anna Casas i Gregorio
Oficina de Qualitat Normativa
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Part expositiva de les normes que regulen 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Preàmbul de la Llei 2/2000
La Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la pro-
gramació audiovisual distribuïda per cable, va cre-
ar el Consell Audiovisual de Catalunya, com a òr-
gan assessor del Govern de la Generalitat i com a 
òrgan d’instància que vetllés per l’objectivitat i la 
transparència de la programació audiovisual, amb 
la pretensió que es convertís en un referent social de 
prestigi que permetés a la societat catalana dotar-se 
d’un instrument que convertís la ràdio i la televisió en 
autèntics mitjans d’informació, formació i entreteni-
ment adaptats a les seves necessitats.

L’experiència assolida durant aquests anys de 
funcionament pel Consell Audiovisual de  Catalunya 
ha demostrat que, tot i haver complert a bastament 
els objectius que es proposava en el marc de la 
Llei 8/1996, s’hi han revelat mancances que, tenint 
en compte, a més, les experiències de la resta d’òr-
gans reguladors presents a tot Europa, n’aconsellen 

Llei 2/2000, del 4 de maig,  
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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una revisió. Les noves tecnologies presents en la 
societat europea, i, per tant, també en la catalana, 
i l’evolució i l’expansió constants que tenen en tots 
els nivells socials signifiquen nous reptes per als go-
verns que s’expressen en el si de la Unió Europea, 
amb una preocupació creixent per la regulació de 
l’espai dels mitjans de comunicació, que combini la 
llibertat i la pluralitat amb la responsabilitat pròpia 
dels mitjans.

És en aquest sentit que el Parlament de Catalunya 
ha acordat de promoure una nova legislació sobre 
l’audiovisual, la primera fase de la qual és la promul-
gació d’una nova llei específica del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, que, des de l’experiència adqui-
rida aquests anys i a partir de la voluntat d’avançar 
en la configuració normativa pròpia, és definit com un 
òrgan independent amb competències reguladores i 
sancionadores sobre els continguts del sector audio-
visual a Catalunya, entès aquest des dels diversos 
i variats formats i vies de transmissió de so i imat-
ge que la tecnologia actual permet a l’hora de difon-
dre emissions informatives i de programació televisi-
ves, radiofòniques i per Internet. El Consell Audiovisual 
de Catalunya esdevé, així, autoritat audiovisual de Ca-
talunya i l’encarregat de vetllar pel compliment de la 
legislació i les directives de les diverses administra-
cions que hi tenen competències, des de les europe-
es fins a la catalana, i també és l’encarregat de vetllar 
pel pluralisme intern i extern dels mitjans, l’honestedat 
informativa, el compliment de la missió de servei pú-
blic dels mitjans dependents de les diverses adminis-
tracions i la diversitat accionarial dels mitjans privats.
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Cal recordar la importància, per a totes les so-
cietats democràtiques, que hi hagi un ampli ventall 
de mitjans de comunicació independents i autònoms 
que permetin reflectir la diversitat d’idees i opinions, 
i el paper cabdal que aquests juguen en les socie-
tats democràtiques modernes. Cal assenyalar, tam-
bé, que, per tal de garantir que hi hagi una diversitat 
de mitjans independents i autònoms, és essencial 
establir una regulació assenyada en el sector, per tal 
d’assegurar-ne la llibertat, tot establint un equilibri 
entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos 
igualment legítims. 

Preàmbul de la Llei 3/2004
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és 
un ens públic de caràcter institucional, que, com a 
autoritat independent dotada de personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic 
com en el privat, actua amb plena independència 
de les administracions públiques en l’exercici de les 
seves funcions.

L’experiència que ha assolit el CAC durant aquests 
anys de funcionament ha demostrat que, tot i haver 
complert a bastament els objectius que es proposa-
va en el marc de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, té mancances 
que n’aconsellen una revisió urgent, tenint en compte 
les recomanacions del Parlament de Catalunya, les 
experiències de la resta d’òrgans reguladors presents 
a tot Europa, les recomanacions de la Comissió Euro-
pea, la pròxima aplicació d’un pla per a la televisió di-
gital local i l’evolució constant del sector audio visual. 
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Aquesta revisió ha d’ésser recollida definitivament per 
la futura llei de l’audiovisual de Catalunya.

Aquest text normatiu té l’objectiu de definir amb 
claredat les competències del CAC com a autoritat 
independent que controla el sector audiovisual, cosa 
que es manifesta en les funcions següents: emetre 
un informe previ als avantprojectes de llei i els projec-
tes de disposicions de caràcter general relacionades 
amb el sector audiovisual; emetre informes precep-
tius i vinculants en relació amb la proposta del plec de 
con dicions formulada pel Govern en les convocatò-
ries de concursos d’adjudicació de concessions i en 
l’atorgament i la revocació de concessions pel Govern 
de la Generalitat dels títols habilitants dels serveis de 
comunicació audiovisual, en les peticions de renova-
cions de les concessions, en els expe dients de mo-
dificació de capital social de les empreses concessi-
onàries i en els de transmissió dels títols habilitants.

Aquesta norma també afecta el règim jurídic san-
cionador del CAC, fins que la futura llei de l’audio-
visual no el reguli amb més profunditat. En aquest 
sentit, es pretén fer possible que aquesta autoritat 
pugui adoptar mesures de caràcter provisional que 
garanteixin l’eficàcia de la resolució que recaigui en el 
procediment corresponent, determinar la sanció que 
correspon als operadors de serveis de  comunicació 
audiovisual que no li subministrin tota la informa-
ció que els ha estat requerida i, finalment, concretar 
la normativa aplicable pel que fa a la tipificació d’in-
fraccions i la determinació de les sancions, a l’efecte 
de donar cobertura legal a l’activitat sancionadora del 
dit organisme.
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Preàmbul de la Llei 22/2005 (extret)

I

[...] la Resolució 3/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre els mitjans audiovisuals de Catalunya, ja acorda-
va la necessitat de modificar el marc legal del sistema 
de comunicació audiovisual de Catalunya, perquè el 
considerava insuficient i inadequat a la realitat ac-
tual. Aquest acord comporta el reconeixement de 
la importància estratègica, econòmica i política del 
sector audiovisual i de la necessitat de tenir una nor-
mativa pròpia sobre aquesta matèria. Estableix tam-
bé la necessitat que el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya esdevingui una veritable autoritat regu-
ladora independent que compleixi les funcions de 
vigilància i control sobre el sector, amb la garantia 
que aquest control no sigui influït per consideracions 
polítiques a curt termini. En la mateixa línia d’aprofun-
diment democràtic, s’acordà d’actualitzar l’organit-
zació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
per a dotar-la de més independència, professionalitat 
i viabilitat econòmica, dotar el Consell d’Administra-
ció de més atribucions i adequar l’organisme a les 
exigèn cies de canvis tecnològics i noves demandes.

Com a conseqüència d’aquest mandat, es pro-
mulgà la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audio visual de Catalunya, que crea la primera au-
toritat reguladora independent a l’Estat espanyol, la 
qual és un referent per a les que es creen posterior-
ment en altres comunitats autònomes. Les modifi-
cacions successives d’aquesta llei han anat ampli-
ant les competències del Consell de l’Audiovisual de 



20 Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Catalunya, especialment pel que fa la intervenció en 
la concessió de llicències i la capacitat sancionadora.

La Llei de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya és fruit també d’aquest mandat parlamentari, i 
ha d’ésser un instrument essencial per a l’ordena-
ció de les normes que regulen aquest sector, amb 
l’establiment d’un model coherent que s’adapti a 
les noves realitats, les noves tecnologies i els nous 
models de gestió. Aquesta llei ha de servir també 
com a marc de referència per a impulsar el sector 
audio visual, i fer-lo més competitiu en l’actual con-
text econòmic.

El text d’aquesta llei recull les aportacions de l’In-
forme del Consell de l’Audiovisual de Catalunya so-
bre la futura llei de l’audiovisual de Catalunya, que el 
mateix Parlament va encarregar a aquest organisme.

[...]

III

En el document «La definició del model de servei 
públic», elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya en compliment de la Resolució 342/VI del 
Parlament, el Consell feia diverses reflexions sobre 
la precarietat del marc competencial de què dis-
posa la Generalitat en l’àmbit audiovisual. Tanma-
teix, actualment es fa difícil sostenir la coherència 
i la vigència d’aquest marc regulador, a causa de 
diverses circumstàncies sobrevingudes que el fan 
anacrònic.

Efectivament, avui no es pot fer una llei reguladora 
de la comunicació audiovisual a partir del manteni-
ment a ultrança del principi del servei públic entès 
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com a monopoli de l’activitat de comunicació audio-
visual, i menys encara com a monopoli d’un únic po-
der públic. Cal recordar que el Tribunal Constitucional 
fins ara ha respectat l’esquema actual, però alhora ha 
advertit que cal fer efectiva la llibertat de comunicació 
que garanteix l’article 20 de la Constitució espanyola. 
Aquesta adaptació esdevé encara més necessària 
quan un dels fonaments del monopoli, l’escassetat 
de l’espai radio elèctric, s’ha afeblit a causa de l’emer-
gència de tecnologies que no l’empren o que el fle-
xibilitzen notablement, com és el cas, per exemple, 
de la digitalització.

D’altra banda, l’experiència d’aquests darrers anys 
posa de manifest una situació de pluralisme en els 
serveis públics que va indissociablement lligada al 
paper institucional que tenen les comunitats autò-
nomes i els municipis. En un sistema constitucional 
basat en la pluralitat de poders públics i en el principi 
d’autonomia, difícilment pot continuar tenint vigència 
un model de «concessió» dels mitjans públics depen-
dents de les comunitats autònomes i dels municipis 
respecte de l’Estat.

Aquestes consideracions permeten de deduir que el 
nou marc jurídic audiovisual s’ha de fonamentar en la 
reconsideració de la noció de servei públic, en el seu 
doble vessant de monopoli i de titularitat, en el reco-
neixement de la llibertat de comunicació amb la modi-
ficació consegüent de l’actual règim de concessió per 
un d’autorització o llicència i, finalment, en el reco-
neixement d’un major protagonisme de la Generalitat 
en la regulació del sector audiovisual, tant en l’àmbit 
dels mitjans públics autonòmics i locals com en el 



22 Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

dels operadors privats. Aquests són els canvis con-
ceptuals bàsics que apareixen en aquesta llei.

És important destacar que la competència que la 
Constitució espanyola reserva a l’Estat en matèria 
de comunicació audiovisual se circumscriu a l’esta-
bliment de les normes bàsiques, la qual cosa permet 
de reconèixer a la Generalitat un espai d’actuació 
molt més ampli que el que ha tingut fins ara i en el 
qual encaixa plenament una llei que regula de ma-
nera sistemàtica tots els sectors que formen part de 
la matèria audiovisual a Catalunya.

Finalment, des d’una perspectiva diferent, però no 
menys important, la iniciativa per a elaborar una llei 
reguladora del sector audiovisual també es justifica 
per la necessitat d’ordenar un sector normatiu que no 
disposa d’un marc legal clarament definit i que integri 
sistemàticament tots els elements que l’han de con-
figurar. En aquests darrers anys el sector audiovisual 
ha estat sotmès a una actuació legislativa fragmenta-
da, dictada molt sovint per la necessitat de donar res-
posta a problemes concrets i mancada, per tant, de 
coherència interna i també de seguretat jurídica per 
als operadors i els poders públics que l’han d’aplicar. 
La reconducció del sistema a un marc general de re-
ferència també és, doncs, un objectiu que cal valorar.

La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya 
compleix una funció de marc regulador general, llevat 
només de tot allò que afecta l’organització dels mit-
jans públics de la Generalitat i la regulació del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que tenen les seves 
pròpies lleis específiques.

[...]
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IV

El títol I incorpora els principis i els valors essenci-
als implicats en l’exercici de l’activitat vinculada a la 
comunicació audiovisual. Val a dir que la comunica-
ció audiovisual es caracteritza per la implicació de 
diverses perspectives, com ara la llibertat de comu-
nicació, la protecció dels drets de l’audiència i la ga-
rantia del servei públic, la qual cosa fa que els prin-
cipis reguladors s’hagin d’establir atenent també la 
multiplicitat i la diversitat de valors que hi ha en joc.

Aquest títol incorpora la definició dels concep-
tes que apareixen en la Llei i dels continguts essen-
cials que es desprenen de la llibertat de comunicació, 
el principi de lliure elecció dels missatges  audiovisuals, 
la funció de servei públic, la veracitat informativa, la 
protecció de drets fonamentals i altres drets essen-
cials: el dret de rectificació, el valor i els efectes del 
pluralisme, la llibertat de recepció i el principi de neu-
tralitat tecnològica.

[...]

VI

El títol III regula el servei públic audiovisual de Cata-
lunya. La necessitat d’una ordenació adequada del 
conjunt del sector audiovisual de Catalunya exigeix 
d’atorgar una importància particular a la garantia i a 
la definició i la delimitació correctes de l’abast de la 
prestació de serveis públics audiovisuals, tant en l’àm-
bit autonòmic com en l’àmbit local.

[...]
Pel que fa al servei públic audiovisual que és com-

petència de la Generalitat, aquesta llei atribueix la res-
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ponsabilitat de la gestió directa a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals. Sens perjudici del que 
estableixi la futura llei reguladora de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, aquesta llei recull 
els principis bàsics del funcionament i l’organització 
de la Corporació, perquè són dos factors principals 
per a garantir que exerceix les seves competències 
d’una manera efectiva i adequada. En aquest sentit, 
criteris com ara l’autonomia de gestió efectiva davant 
la direcció política del Govern —sobre la base prin-
cipal del contracte programa—, la participació del 
Parlament i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
en la provisió dels principals òrgans de direcció, la 
garantia de l’autèntica gestió directa del servei per 
mitjà de la preservació d’un nucli específic de profes-
sionals en l’ens gestor —sens perjudici del possible 
recurs al sector privat si el compliment de la missió 
de servei públic de suport a la indústria nacional ho 
requereix—, o el compliment del que estableix l’arti-
cle 20.3 de la Constitució espanyola en matèria d’ac-
cés per part de grups polítics i socials representatius, 
són objecte d’una formulació explícita.

[...]

VII

El títol IV estableix els principis reguladors de l’activi-
tat privada de comunicació audiovisual. En un entorn 
de molts canals basat en el principi de neutralitat 
tecnològica, en què l’escassetat només es continua 
plantejant en l’espai radioelèctric, l’ordenació de l’ac-
tivitat audiovisual privada requereix un nou model 
d’intervenció. Aquest model ha de fer compatible 
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el dret fonamental a la llibertat de comunicació amb 
la garantia del pluralisme i altres principis i llibertats 
relacionats amb la formació de l’opinió pública impli-
cats en l’exercici d’aquesta activitat.

[...]
En aquest títol aquesta llei estableix un règim clar 

en què el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en 
l’exercici de les seves funcions d’ordenació, garanteix 
el pluralisme de la comunicació audiovisual. Aquest 
pluralisme comporta la diversitat en l’oferta dels ser-
veis de comunicació audiovisual i, per tant, l’existèn-
cia d’una pluralitat de mitjans de comunicació autò-
noms que posen a la disposició del públic una oferta 
de continguts audiovisuals diversa. Per aquest motiu, 
fixa límits en la concentració dels mitjans de comu-
nicació i la modificació de llur estructura accionarial, 
i declara la intransmissibilitat de les llicències per a 
prestar serveis de comunicació audiovisual.

[...]

VIII

El títol V, dedicat a la regulació dels continguts au-
diovisuals, parteix de l’existència de quatre nivells de 
regulació de la matèria: en primer lloc, el que esta-
bleix la mateixa llei; en segon lloc, el que defineixi i 
expliciti el Consell de l’Audiovisual de Catalunya; en 
tercer lloc, els anomenats «acords de coregulació», 
en virtut dels quals el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya pot establir de manera precisa obligacions i 
deures en matèria de continguts amb els diversos 
operadors audiovisuals, i, finalment, els codis volun-
taris d’autoregulació.
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Aquesta llei fixa un seguit de límits vinculats direc-
tament amb els principis, els valors i els drets cons-
titucionals que poden legitimar l’acotament legal de 
l’exercici de les llibertats d’expressió i d’informació. 
Són límits vinculats al respecte de la dignitat de les 
persones, la manca de tota incitació a l’odi per mo-
tius de raça, sexe, religió o nacionalitat, la separació 
entre informacions i opinions i el respecte al principi 
de veracitat informativa, entre altres.

A banda d’això, incorpora i transposa els trets nor-
matius bàsics que es desprenen del règim comunitari 
vigent en matèria de radiodifusió, tant pel que fa a les 
quotes de difusió d’obres europees com a la protec-
ció de la infància i la joventut.

Amb relació a aquest darrer aspecte, incorpora 
la distinció comunitària entre els continguts que po-
den perjudicar seriosament el desenvolupament dels 
menors, els quals es prohibeixen genèricament en el 
marc de la difusió de la televisió, i els continguts que 
també perjudiquen els menors però no seriosament, 
els quals se sotmeten a certs límits, especialment la 
no-difusió dins l’anomenat «horari protegit». D’altra 
banda, i sens perjudici de la prohibició genèrica, de-
termina la possibilitat de subministrar aquests contin-
guts si se’n garanteix l’acceptació expressa i directa 
en el marc dels serveis subministrats per un operador 
de xarxes de comunicacions electròniques per a la 
distribució de programes de ràdio o televisió.

Altres obligacions remarcables, a banda de la di-
fusió necessària de comunicacions d’interès públic, 
són les relatives a la senyalització dels serveis audio-
visuals, la garantia de l’accés de les persones amb 
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discapacitat o el dret dels ciutadans a l’accés, per 
mitjà de serveis de comunicació audiovisual, a de-
terminats esdeveniments susceptibles d’ésser con-
siderats d’interès general.

Finalment, aquesta llei també inclou una sèrie 
d’obligacions en matèria de difusió de les obres eu-
ropees, i també el règim de protecció de la llengua 
i la cultura catalanes i la llengua aranesa en el marc 
de la realització d’activitats de comunicació audiovi-
sual, recollint essencialment el règim que ja estableix 
la normativa lingüística vigent i adaptant-lo als parà-
metres reguladors d’aquesta llei.

[...]

X

El títol VII incorpora el tractament conjunt dels diver-
sos poders públics que han d’intervenir sobre el sec-
tor, i en delimita les funcions d’acord amb la lògica 
del nou marc regulador. Cal destacar com a princi-
pals novetats les competències dels municipis que 
deriven del reconeixement del servei públic local de 
la ràdio i la televisió, i la regulació de les funcions i les 
atribucions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
que la consoliden com a instància bàsica de l’exercici 
de les funcions administratives que estableix la llei, 
especialment en les relacions amb els operadors.

Respecte al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, i sens perjudici del que estableix la seva llei es-
pecífica, aquesta llei, com a norma general del sec-
tor audiovisual, estableix els principis bàsics que el 
defineixen pel que fa a la naturalesa de la institució, 
la composició que té i les funcions que ha d’exercir. 
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Amb relació a aquest darrer aspecte, també s’apro-
fita per a actualitzar i ampliar els poders d’actuació 
de l’autoritat, inclòs el de dictar instruccions, i el de 
concedir els corresponents títols habilitants als pres-
tadors a l’efecte d’atorgar al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya algunes potestats indispensables per 
a complir les funcions que li atribueix aquesta llei.

En aquest mateix sentit, i en coherència amb la 
condició d’instància principal d’exercici de les fun-
cions administratives sobre el sector audiovisual, 
també es considera convenient que el Consell de 
l’Audiovisual sigui el responsable del registre d’ope-
radors de serveis de comunicació audiovisual.

[...]

XII

Finalment, aquesta llei dedica el darrer títol al règim 
de les activitats d’inspecció i a l’establiment del ca-
tàleg d’infraccions i sancions.

Pel que fa a les activitats d’inspecció, explicita les 
actuacions susceptibles d’ésser dutes a terme pel 
Consell de l’Audiovisual o bé pels òrgans competents 
dins l’Administració de la Generalitat.

Pel que fa al règim d’infraccions i sancions, aques-
ta llei estableix un catàleg amb les obligacions i els 
deures que en deriven, en el qual la sanció corres-
ponent es fixa en funció de la rellevància de l’incom-
pliment, en particular des del punt de vista del bé 
jurídic o del dret afectat. Cal destacar d’una manera 
particular que les sancions establertes no comporten 
només la imposició d’una multa pecuniària, sinó que 
també poden consistir en la suspensió temporal de 
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les emissions —per mitjà del sistema de l’anomena-
da «pantalla negra»— o, fins i tot, en el cessament 
definitiu de les emissions.

Pel que fa al procediment sancionador, aquesta 
llei només recull les especificitats necessàries en el 
context de la normativa audiovisual, tenint en compte 
que també han d’ésser aplicables les normes sobre 
procediment que determinen les lleis generals en ma-
tèria de règim jurídic i de procediment administratiu.

Preàmbul de la Llei 2/2012 (extret)

I

L’article 146 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix que correspon a la Generalitat la com-
petència compartida sobre la regulació i el control 
dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin 
qualsevol dels suports i de les tecnologies disponi-
bles dirigits al públic de Catalunya, i l’article 150 de-
termina que correspon a la Generalitat, en matèria 
d’organització de la seva Administració, la compe-
tència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels 
òrgans i directius públics, el funcionament i l’articu-
lació territorial, i també sobre les diverses modali-
tats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa.

Així mateix, l’article 82 de l’Estatut estableix que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat 
reguladora independent en l’àmbit de la comunicació 
audiovisual pública i privada, que actua amb plena 
independència del Govern de la Generalitat en l’exer-
cici de les seves funcions i que el Parlament, per mitjà 
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d’una llei, ha d’establir els criteris d’elecció dels seus 
membres i els seus àmbits específics d’actuació.

Des del 1983 el Parlament de Catalunya ha dictat 
una gran quantitat de normes relatives al sector au-
diovisual, que al llarg del temps s’han anat adaptant a 
les profundes transformacions d’aquest sector.

Amb l’aprovació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aquest òr-
gan va esdevenir l’autoritat audiovisual de Catalunya i 
l’encarregat de vetllar pel compliment de la normati-
va en matèria audiovisual de les diverses institucions 
que hi tenen competències i garantir el pluralisme 
intern i extern dels mitjans, l’honestedat informativa, 
el compliment de la missió de servei públic dels mit-
jans dependents de les diverses administracions i la 
diversitat accionarial dels mitjans privats.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha exercit 
aquestes funcions des de la seva creació. Tanma-
teix, dins les mesures de reestructuració de l’Ad-
ministració de la Generalitat i el seu sector públic, 
i amb la voluntat de racionalitzar les estructures i 
assolir un estalvi de costos, aquesta llei determina 
la reducció del nombre de membres del Consell de 
l’Audio visual de Catalunya com una mesura neces-
sària del pla d’austeritat, que aprofundeix en una 
simplificació i un aprimament real de l’Administració 
de la Generalitat i el sector públic que en depèn bo i 
garantint l’agilitat i l’eficiència en l’exercici de les se-
ves competències.

[...]
Així doncs, la modificació que ara es planteja de 

la Llei 2/2000, de la Llei 22/2005 i de la Llei 11/2007 
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no comporta un canvi conceptual ni substancial en el 
marc de referència legal general del sector audiovi-
sual, dissenyat i configurat per la normativa sectorial 
vigent, sinó que, bàsicament, implica un canvi instru-
mental i organitzatiu que, bo i mantenint el model de 
comunicació de caràcter independent, ha de facilitar 
la governança del sistema i, alhora, fer-lo més eficient 
amb el consegüent estalvi de recursos. En l’actual 
situació extraordinària de crisi econòmica, cal em-
marcar aquesta actuació dins el context de mesures 
legislatives impulsades darrerament en altres àmbits 
de l’activitat de l’Administració catalana, d’acord amb 
els objectius definits en el Pla de Govern 2011-2014, 
que pretenen l’agilitat i reestructuració administrativa 
i la simplificació i racionalització de la regulació ad-
ministrativa.

[...]

II

[...]
Després d’un primer precepte explicatiu de l’objec-
te i la finalitat de la Llei, el capítol I engloba tots els 
preceptes modificatius de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que, 
de manera substancial, estableixen una reducció del 
nombre de membres del Consell, que passa de deu 
a sis, amb la finalitat d’assolir un funcionament més 
àgil i harmònic i també una minoració de la despesa 
pública associada al Consell. Aquesta circumstància 
s’acompanya d’altres canvis imprescindibles per a 
dotar de coherència la nova composició del Con-
sell, que afecten el sistema de renovació parcial del 
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Consell i diferents quòrums de convocatòria, d’as-
sistència i d’adopció d’acords.

[...]
Aquesta regulació es completa amb les disposi-

cions que clouen la Llei. La disposició addicional pri-
mera, en congruència amb la nova composició més 
reduïda del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, fixa un termini per a la constitu-
ció efectiva d’aquests òrgans, i preveu d’una manera 
expressa el manteniment dels actuals membres en 
ambdós consells, malgrat que es produeixi l’expiració 
del termini de llur mandat, fins a la presa de posses-
sió dels nous membres. Les disposicions addicionals 
segona, tercera i quarta al·ludeixen, respectivament, 
a la renovació dels membres del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, la primera renovació parcial del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la primera re-
novació parcial del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. També fan refe-
rència al procediment específic que haurà de regular 
els respectius reglaments de funcionament intern.

Es manté, de manera transitòria, fins a la cons-
titució del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
del Consell de Govern de la Corporació, la vigèn-
cia, respectivament, de determinats preceptes de 
la Llei 2/2000 i de la Llei 11/2007, que incorporen 
quòrums de convocatòria, d’assistència i d’adopció 
d’acords, que han de continuar essent aplicables du-
rant el règim transitori previst. La disposició deroga-
tòria incideix en determinats preceptes d’aquestes 
dues mateixes lleis, el contingut dels quals esdevé 
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inaplicable i resulta contradictori amb aquesta nova 
regulació legal.

Part dispositiva consolidada

Article 1. Naturalesa i finalitats

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és un ens 
públic de caràcter institucional que, com a autoritat 
independent dotada de personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, actua amb plena independència de 
les administracions públiques en l’exercici de les 
seves funcions. El Consell, que té autonomia orgà-
nica i funcional, es regeix pel que disposa aquesta 
Llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel 
seu estatut orgànic i de funcionament.

2. El Consell, en el marc de les competències de 
la Generalitat, vetlla pel respecte dels drets i les 
llibertats que, en l’àmbit dels mitjans de comuni-
cació audiovisual de radiodifusió sonora, televi-
sió i qualsevol altre sistema de transmissió de so 
o imatge, són reconeguts en la Constitució i en 
l’Estatut d’autonomia, i, especialment, garanteix 
el compliment de la normativa reguladora de la 
programació i la publicitat, i de les condicions de 
les concessions, i també el compliment de l’eficà-
cia i l’observança de la normativa europea i dels 
tractats internacionals relatius a aquesta matèria. 
El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polí-
tic, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt 
del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la 
neutralitat i l’honestedat informatives, i preserva 
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el compliment de les normes relatives a l’ús de la 
llengua catalana i l’impuls de l’aranès.1

Article 2. Àmbit d’actuació

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix les 
seves funcions en l’àmbit de la comunicació audio-
visual directament gestionada per la Generalitat o en 
règim de concessió o d’habilitació, sigui quina sigui la 
forma d’emissió i la tecnologia emprades, i també en 
els supòsits en què s’efectuïn emissions específiques 
per a Catalunya i en els altres que, per aplicació de la 
normativa vigent, restin sotmesos a l’àmbit de gestió 
i tutela de la Generalitat.

Article 3. Règim jurídic

 1. El règim dels actes del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, i sens perjudici del que disposa aquesta 
Llei, és sotmès a la legislació reguladora del règim 
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i també a la resta de 
legislació aplicable en matèria de règim dels actes i 
de funcionament de les administracions públiques.

 2. El Consell gaudeix de reserva de noms, dels be-
neficis, de les exempcions i de les franquícies de 
qualsevol naturalesa que la legislació atribueix a 
l’Administració de la Generalitat.

 3. El Consell es relaciona, en cada cas, amb el de-
partament de la Generalitat que correspongui.

1. Vegeu l’article 20 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista.
Cal tenir presents l’article 12 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya, sobre el dret dels ciutadans a adreçar-se al 
CAC, i l’article 113, sobre la seva naturalesa jurídica.



Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 35

 4. Els actes del Consell posen fi a la via administrativa 
i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Article 3 bis. Normes de procediment 2

1. El procediment d’adopció dels actes del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya se sotmet a la normativa 
reguladora del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu de la Ge-
neralitat, sens perjudici del que disposen aquesta 
Llei i les normes que la desenvolupen.

2. L’òrgan competent per a dictar la resolució corres-
ponent, en l’àmbit de les competències del Con-
sell i un cop iniciat un procediment, pot adoptar, 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, 
mesures de caràcter provisional per a assegurar 
l’eficàcia de la resolució final. La decisió que adopti 
aquestes mesures ha de justificar aquest extrem 
i també l’aparença de fonament en dret de la pre-
tensió objecte del procediment.

3. En el cas d’un procediment de caràcter sancionador, 
a més dels requisits fixats per l’apartat 2, les mesu-
res provisionals han d’ésser, pel que fa al contingut, 
homogènies amb les mesures executives, propor-
cionals i adequades per a complir els fins perseguits 
amb llur adopció. Pel que fa al procediment per a 
adoptar aquestes mesures, s’ha d’atorgar un tràmit 
d’audiència a la persona interessada, llevat que no 
ho permetin raons d’emergència, que s’han de jus-

2. Aquest article ha estat afegit per l’article 1 de la Llei 3/2004, del 28 de juny, de 
segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.
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tificar expressament en la decisió. En aquest darrer 
supòsit, i amb posterioritat a la presa de la decisió 
d’adoptar les mesures, s’ha de concedir, tan aviat 
com sigui possible, un tràmit d’audiència a la perso-
na interessada per a reconsiderar, si escau, el man-
teniment o no de les mesures adoptades.

4. Les mesures provisionals que es poden adoptar 
són: suspensió temporal de l’activitat, presta-
ció de fiances, retirada de productes i sus pensió 
temporal de serveis per un termini màxim de sis 
 mesos.

Article 4. Composició 3

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat 
per sis membres: cinc consellers i un president 
o presidenta.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre per-
sones de prestigi reconegut i contrastat i amb ex-
periència professional en el sector audiovisual, 
i que ofereixen garanties plenes d’independència.

3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, 
a proposta, com a mínim, de dos grups parlamen-
taris, per una majoria de dos terços. Si en una pri-
mera votació no s’obté la majoria de dos terços, 
són elegits per majoria absoluta en una segona 
votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

4. El president o presidenta del Consell és esco-
llit pel Parlament, per una majoria de dos terços, 

3. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 2 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
Cal tenir presents l’article 114 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya, sobre l’avaluació de la idoneïtat dels can-
didats que fa el Parlament com a requisit previ al nomenament dels membres, 
i l’article 118, sobre les relacions del CAC amb el Parlament. 
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d’entre els sis membres que integren el Consell. 
Si en una primera votació no s’obté aquesta ma-
joria de dos terços, és elegit per majoria absolu-
ta en una segona votació, que s’ha de fer en la 
mateixa sessió.

Article 5. Durada del mandat dels membres 4 

1. La durada del mandat dels membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, inclòs el president 
o presidenta, 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.

2. En cas de vacant sobrevinguda en el càrrec de 
president o presidenta del Consell, s’ha de nome-
nar una altra persona d’acord amb el procediment 
que estableix l’article 4.4.

3. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un 
conseller o consellera, se n’ha de nomenar un al-
tre per a la resta del mandat, d’acord amb el que 
estableix l’article 4. Els consellers que ocupin una 
vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del 

4. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 3 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audio visual. 
Aquest mateix article ja havia estat modificat anteriorment per la disposició addi-
cional primera de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la  comunicació audio-
visual de Catalunya, que n’establia el text següent:
«1. El càrrec del president o presidenta del Consell té una durada de sis anys. La 

durada del mandat dels membres elegits pel Parlament és de sis anys, i cada 
dos anys se n’ha de fer la renovació parcial d’un terç. El càrrec de president o 
presidenta i el mandat de la resta de membres del Consell no són renovables.

»2. En cas de vacant sobrevinguda en el càrrec de president o presidenta del 
Consell, s’hi ha de nomenar una altra persona d’acord amb el procediment 
que estableix l’article 4 i el que determina l’apartat 1 d’aquest article.

»3. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un membre d’elecció parlamen-
tària, s’ha de nomenar un nou membre de conformitat amb el que estableix 
l’article 4 per la resta del mandat. Els membres 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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mandat poden optar, excepcionalment i per una 
única vegada, a la renovació del mandat.5

Article 6. Estatut personal dels membres del Consell

 1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya tenen dedicació exclusiva, actuen amb plena in-
dependència i neutralitat i no estan sotmesos a cap 
instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.

 2. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Adminis-
tració de la Generalitat. La condició de membre del 
Consell és, així mateix, incompatible amb la condi-
ció de membre del Parlament o del Govern, amb 
l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designa-
ció polítiques, amb el desenvolupament d’activitats 
en les administracions públiques i amb l’exercici de 
funcions de direcció o executives en partits polí-
tics, organitzacions sindicals o empresarials.

 3. Els membres del Consell no poden tenir directament 
ni indirectament interessos en empreses audiovisu-
als, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, 
d’informàtica, de telecomunicacions o d’Internet, ni 
exercir activitats professionals de cap mena, amb 
l’única excepció de la docència en l’àmbit dels en-
senyaments superior o universitari, si no es presta en 
règim de dedicació exclusiva. Si un membre es troba 
en alguna de les incompatibilitats especificades per 
aquest apartat, disposa de tres mesos per a ade-
quar la seva situació al que estableix aquesta Llei.

5. Amb relació a aquest apartat, cal tenir presents les disposicions addicionals sego-
na i tercera de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual, que es reprodueixen en la part final d’aquest text consolidat.
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Article 7. Pèrdua de la condició de membre 
del Consell 6

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya són nomenats de manera irrevocable i ces-
sen únicament per alguna de les causes següents:

 a) L’expiració del termini del mandat.
 b) La renúncia o el traspàs.
 c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càr-

rec, la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabili-
tació per a l’exercici de càrrecs públics.

 d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.
e) La no-resolució de les incompatibilitats que fixa 

l’article 6 en el termini que estableix.7

2. En el supòsit de la lletra a de l’apartat 1, els mem-
bres del Consell cessen quan fineix llur mandat pe-
rò continuen exercint el càrrec en funcions fins a la 
presa de possessió dels nous consellers.8

Article 8. Règim de funcionament 9

 1. L’òrgan de govern i de decisió del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya és el Ple del Consell, format pel 
president o presidenta i els consellers.

 2. El president o presidenta té la representació legal 
del Consell i les facultats de convocar i presidir les 

6. Cal tenir present la disposició addicional segona de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, que es reprodueix en 
la part final d’aquest text consolidat.

7. Aquesta lletra ha estat afegida per la disposició addicional tercera de la Llei 
22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

8. Aquest apartat ha estat afegit per l’article 4 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb la qual cosa el text 
existent ha passat a ésser l’apartat 1.

9. El text dels apartats 2 i 3 d’aquest article correspon a la modificació que en va fer 
l’article 5 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual.
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reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les 
facultats del president o presidenta, el Ple del Con-
sell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten un mí-
nim de tres dels seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament 
cal la presència, com a mínim, de tres dels seus 
membres. Els acords del Consell s’han d’adoptar en 
el Ple, generalment per majoria simple. Tanmateix, 
s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres 
de dret del Consell els acords següents:

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament 
orgànic i de funcionament del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pres-
supost.

c) Els relatius a l’àmbit de les llicències i comunica-
cions prèvies per a prestar serveis de comunicació 
audiovisual, per a imposar sancions molt greus i 
per a aprovar l’informe anual.

 4. El president o presidenta del Consell dirimeix els 
empats en les votacions del Ple, mitjançant un vot 
de qualitat.

Article 9. Principis d’actuació

L’actuació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i la dels seus membres s’han d’inspirar sempre en 
el respecte dels principis de llibertat d’expressió, de 
difusió, de comunicació i d’informació i en la com-
patibilitat d’aquests principis amb els de pluralisme, 
neu tralitat, honestedat informativa i lliure concurrèn-
cia en el sector de l’audiovisual, vetllant perquè els 
operadors en llur activitat s’adeqüin al que estableix 
aquesta Llei i a l’efectivitat de la normativa reguladora 
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en matèria de comunicació audiovisual i de publicitat. 
El Consell, en les seves funcions reguladores i san-
cionadores, s’ha d’ins pirar en el criteri de proporcio-
nalitat entre les mesures adoptades i les conductes 
dels operadors i en la promoció de l’autoregulació 
d’aquests.

Article 10. Funcions del Consell 10 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en l’àmbit 
de la seva actuació, té les funcions següents:
 a) Emetre un informe previ pel que fa als avantpro-

jectes de llei i els projectes de disposicions de ca-
ràcter general que continguin normes relatives al 
sector audiovisual i llurs modificacions eventuals, 
i també elaborar informes i dictàmens a iniciativa 
pròpia o a instància del Parlament o del Govern.11

b) Informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, so-
bre la proposta del plec de condicions formulada 
pel Govern, prèviament a la convocatòria de cada 
concurs d’adjudicació de concessions.12

c) Informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, so-
bre les propostes presentades en els concur-
sos d’atorgament de concessions per a la gestió 
d’emissores de radiodifusió sonora i de televisió. 
També ha d’informar, amb caràcter preceptiu i vin-

10. La Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya, atribueix més funcions al CAC (art. 115). Així mateix, els articles 116 i 117 
fan referència a les potestats per a complir les seves funcions.

11. El text d’aquesta lletra correspon a la modificació que en va fer l’article 2.1 de la 
Llei 3/2004, del 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

12. El text d’aquesta lletra correspon a la modificació que en va fer l’article 2.1 de 
la Llei 3/2004, del 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 
de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Vegeu també l’article 25 de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
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culant, sobre les peticions de renovació de les con-
cessions, els expedients de modificació del capital 
social de les empreses titulars de la concessió, els 
expedients de transmissió de les concessions i les 
revocacions d’aquestes.13

 d) Vetllar pel compliment del que estableix la normativa 
reguladora del sector de l’audiovisual i per la indem-
nitat dels principis que la informen, i, en particular, 
assegurar l’observança dels principis de pluralisme 
polític, social, religiós, cultural i de pensament.14

 e) Vetllar per la pluralitat lingüística i cultural en el 
conjunt del sistema audiovisual a Catalunya i, en 
particular, pel compliment de la legislació relativa 
a la preservació i la normalització de la llengua i la 
cultura catalanes i de l’aranès.

 f) Adoptar instruccions generals de caràcter vincu-
lant adreçades als operadors per tal de garantir el 
compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les 
seves competències, i també adoptar  decisions 
vinculants per als seus destinataris pel que fa a 
les queixes formulades pels usuaris dels serveis 
de comunicació audiovisual.

 g) Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves compe-
tències, els corresponents procediments sancio-
nadors per les infraccions de la legislació relativa 
a audiovisuals i publicitat.

g bis) Procedir a l’execució forçosa dels actes que 
adopti, davant la inactivitat de la persona obligada 

13. El text d’aquesta lletra correspon a la modificació que en va fer l’article 2.1 de 
la Llei 3/2004, del 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 
de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Vegeu també l’article 25 de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

14. Vegeu l’article 23 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista.
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i després d’haver-ne fet l’advertiment correspo-
nent. Aquesta facultat pot comportar la imposi-
ció de multes coercitives per un import de fins a 
1.000 euros diaris.15

 h) Obtenir dels operadors de serveis de comunicació 
audiovisual tota la informació que els sigui requeri-
da per a l’exercici de les funcions del Consell.16

 i) Promoure l’adopció de normes d’autoregulació del 
sector audiovisual.17

 j) Vetllar pel compliment de la legislació sobre publi-
citat en tot allò relatiu als continguts i les modalitats 
de les emissions publicitàries, inclosos el patrocini 
i la televenda.18

 k) Assegurar el compliment i l’observança del que 
disposa la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció 
i protecció dels infants i els adolescents i de mo-
dificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, 
sobre mesures de protecció dels menors desem-
parats i de l’adopció.19

 l) Vetllar, en l’àmbit de les seves competències, pel 
compliment de la normativa de la Unió Europea, 
especialment en els àmbits relatius a la televisió 

15. Aquesta lletra ha estat afegida per l’article 2.2 de la Llei 3/2004, del 28 de juny, 
de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya.

16. Vegeu l’article 119 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, sobre el registre de prestadors de serveis de comuni-
cació audiovisual.

17. Vegeu l’article 21 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista.

18. Vegeu l’article 22 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista, i els articles 95.3, 96.2.b, 100.4, 104.3 i 109.3 de 
la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya, sobre les competències del CAC en matèria de publicitat, televenda i pa-
trocini.  

19. Vegeu l’article 23 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista.
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sense fronteres, i de la normativa continguda en 
els tractats internacionals relativa als mitjans de 
comunicació audiovisual.

 m) Adoptar, en el marc de les atribucions reconegu-
des per aquesta Llei, les mesures necessàries per 
a restablir els efectes de la difusió o la introducció 
en la programació o la publicitat de missatges o 
continguts que atemptin contra la dignitat humana 
i el principi d’igualtat, i molt particularment quan 
aquests missatges o continguts hagin estat difo-
sos en horaris d’audiència de públic infantil o ju-
venil.

 n) Instar les altres autoritats reguladores o les admi-
nistracions públiques amb competències en mit-
jans de comunicació audiovisual les emissions dels 
quals es difonguin a Catalunya i no restin subjec-
tes a l’autoritat del Consell a promoure l’adopció 
de les mesures adequades davant les conductes 
contràries a la legislació relativa a la programació i 
la publicitat audiovisuals, i també instar el Ministeri 
Fiscal a actuar en els casos en què les conductes 
detectades puguin ésser susceptibles de sanció 
penal.

 o) Disposar el cessament o la rectificació pel que fa 
a les emissions de publicitat il·lícita o prohibida, 
de conformitat amb la legislació aplicable i en els 
supòsits que aquesta estableix.

 p) Aprovar i, si escau, modificar l’Estatut orgànic i de 
funcionament del Consell.

 q) Garantir el compliment de les missions de servei 
públic assignades als mitjans de comunicació au-
diovisual de gestió pública.
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q bis) Exercir, a instància de les parts en conflicte, 
i dins l’àmbit de les seves competències, fun-
cions arbitrals i de mediació en el sector audio-
visual.20

 r) Les altres que per llei li siguin atribuïdes.

Article 11. Règim sancionador 21

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix 
la potestat sancionadora que les lleis regulado-
res de la comunicació audiovisual i de la publici-
tat atorguen a la Generalitat pel que fa a l’àmbit 
d’actuació i les funcions del Consell establertes 
per aquesta Llei.

2. La desatenció dels requeriments formulats en virtut 
del que estableix la lletra h de l’article 10 d’aques-
ta Llei és una infracció lleu i ha d’ésser sanciona-
da amb una multa de fins a 30.000 euros, en el 
marc de les competències del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, sens perjudici del que esta-
bleix l’apartat 1. S’han d’aplicar les sancions fi-
xades per l’article 14.b de la Llei 8/1996, del 5 de 
juliol, de regulació de la programació audiovisual 
distribuïda per cable, a l’incompliment de les obli-
gacions establertes per als operadors audiovisuals 
a la legislació de política lingüística.

20. Aquesta lletra ha estat afegida per l’article 2.3 de la Llei 3/2004, del 28 de juny, 
de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya.

21. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 3 de la Llei 
3/2004, del 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. L’article 92 de la Llei 31/2002, del 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, havia afegit l’apartat 2.
Vegeu també el títol IX de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comuni-
cació audiovisual de Catalunya, sobre l’activitat inspectora del CAC i el règim 
d’infraccions i sancions. 
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Article 12. Informe anual

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’elaborar 
anualment un informe sobre la seva actuació i la si-
tuació del sistema audiovisual a Catalunya, in cloent-
hi les propostes i les observacions que calguin per 
a facilitar el desenvolupament equilibrat del sector. 
L’informe anual, que ha d’ésser publicat, ha d’ésser 
lliurat al Parlament per mitjà de la corresponent co-
missió parlamentària, i també al Govern.

Article 13. Col·laboració amb altres 
institucions

 1. El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
prestar la col·laboració i l’auxili necessaris al Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, si així ho exigei-
xen el compliment de les seves funcions i l’execu-
ció dels seus acords, sens perjudici de l’obtenció 
de l’autorització judicial quan calgui per a executar 
aquestes resolucions.

 2. El Consell pot establir acords de cooperació i col-

laboració amb altres autoritats de regulació audio-
visual i participar en els organismes corresponents 
del Consell d’Europa i de la Unió Europea.

Article 14. Personal al servei del Consell

 1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de se-
leccionar el seu propi personal amb subjecció als 
principis de publicitat, mèrit i capacitat.

 2. El personal al servei del Consell que instrueix ex-
pedients sancionadors ha de gaudir de la condició 
de funcionari i, en l’exercici de les seves funcions, 
té la consideració d’autoritat pública.
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 3. La vinculació del personal al servei del Consell és 
de caràcter laboral, llevat de les especificitats que 
estableix aquest article. 

Article 15. Recursos econòmics

 1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per al seu 
funcionament, disposa dels recursos econòmics 
següents:

 a) Les assignacions pressupostàries establertes en 
el pressupost de la Generalitat.

 b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li 
corresponguin.

 c) Les contraprestacions derivades dels convenis sig-
nats pel Consell.

 d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i 
de les altres actuacions del Consell.

 e) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a 
la gestió d’emissores de radiodifusió sonores i de 
televisió atorgades per la Generalitat, en la propor-
ció que es determini per via reglamentària.

 2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anu-
al el corresponent avantprojecte de pressupost de 
funcionament, el qual ha d’ésser tramès al Govern 
perquè sigui integrat, amb la deguda singularitza-
ció, en els pressupostos generals de la Generalitat.

2 bis. El Consell exerceix la funció recaptadora per 
al cobrament de les sancions imposades i d’altres 
ingressos de dret públic que li corresponguin en 
l’exercici de les seves funcions, tant en període 
voluntari com en via de constrenyiment.22

22. Aquest apartat ha estat afegit per l’article 4 de la Llei 3/2004, del 28 de juny, de sego-
na modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.
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 3. El control econòmic i financer del Consell s’ha d’exer-
cir de conformitat amb la Llei de finances públiques 
de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera. [derogada] 23

Segona. Concursos d’adjudicació de freqüències 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’exercir 
les funcions establertes per les lletres b i c de l’ar-
ticle 10 en els concursos d’adjudicació de freqüèn-
cies convocats a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera. [derogada] 24

Segona. Determinació de l’àmbit sancionador 25

Mentre no s’aprovi la llei reguladora de l’audiovisual a 
Catalunya, pel que fa a les potestats sancionadores 
del Consell, són aplicables el règim sancionador, la 
tipificació de les infraccions i la determinació de les 
sancions establertes per la legislació vigent i, en parti-
cular, el que disposen el capítol V de la Llei 8/1996, del 
5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual 

23. Aquesta disposició ha estat derogada per la lletra a de la disposició derogatòria de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

24. Aquesta disposició ha estat derogada per la lletra a de la disposició derogatòria de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

25. El text d’aquesta disposició correspon a la modificació que en va fer l’article 5 de la 
Llei 3/2004, del 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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distribuïda per cable; el títol IV del Decret 15/2003, del 
8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transi-
tori de les televisions locals per ones terrestres; el 
capítol VII de la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció 
i protecció dels infants i els adolescents i de modifi-
cació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre 
mesures de protecció dels menors desemparats i de 
l’adopció; el capítol VI de la Llei 25/1994, del 12 de ju-
liol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic es-
panyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació 
de disposicions legals, reglamentàries i administrati-
ves dels estats membres relatives a l’exercici d’acti-
vitats de radiodifusió televisiva, en la redacció que en 
donen la Llei 22/1999, del 7 de juny, de modificació 
de la Llei 25/1994; la Llei 15/2001, del 9 de juliol, de 
foment i promoció de la cinematografia i el sector au-
diovisual, i la Llei 39/2002, del 28 d’octubre, de trans-
posició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses 
directives comunitàries en matèria de protecció dels 
interessos dels consumidors i usuaris, i el títol III de 
la Llei 41/1995, del 22 de desembre, de televisió local 
per ones terrestres.

Disposició derogatòria
Resten derogats els articles 10, 11 i 12 de la Llei 8/1996, 
de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovi-
sual distribuïda per cable.

Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya (DOGC). 
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Part final de les normes que modifiquen la 
Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Part final de la Llei 22/2005 (extret)
[vigent des del 3 de gener de 2006]

Disposicions addicionals

Segona. Taxes d’inspecció i control 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Els prestadors de serveis de comunicació audio-
visual, tant si tenen caràcter públic com privat, es-
tan obligats a satisfer la taxa destinada a cobrir les 
despeses que ocasioni l’exercici per part del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya de les seves acti-
vitats en matèria de supervisió i control, i també del 
règim d’intervenció establert per aquesta llei. L’es-
tabliment d’a ques tes taxes s’ha de dur a terme de 
manera no discriminatòria, transparent, objectiva i 
proporcio nada. En qualsevol cas, la quantia de la 
taxa a satisfer no pot excedir el tres per mil del volum 
total del negoci del prestador corresponent.

Disposicions transitòries

Segona. Llicències per a la prestació 
de serveis de comunicació audiovisual

 1. Els títols concessionals vigents en matèria de ges-
tió indirecta del servei públic de ràdio i televisió 
dins l’àmbit de Catalunya en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei s’han de transformar en 
llicències per a la prestació de serveis de comu-
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nicació audiovisual. A aquests efectes, els con-
cessionaris s’han d’adreçar, en el termini de tres 
mesos, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
perquè s’atorgui el nou títol, sens perjudici del que 
estableix l’apartat 3.

 2. Les noves llicències s’han d’ajustar, pel que fa a 
drets i obligacions, al que determini el contracte 
concessional originari, en tot allò que no s’oposi al 
que determinen aquesta llei i les altres que siguin 
aplicables. A aquests efectes, si cal el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya pot incorporar noves 
obligacions i condicions a la llicència corresponent.

 3. El termini de vigència de les noves llicències és el 
que resti del període original de les concessions 
transformades, entenent que aquest és el període 
inicial que estableix l’article 40.1.

 4. Les disposicions establertes pels apartats 1, 2 i 3 
també són aplicables a les concessions per a la 
gestió indirecta del servei públic de radiodifusió 
sonora.

Cinquena. Tramitació dels expedients 
administratius que esdevinguin competència 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 1. Els expedients administratius que a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei esdevinguin com-
petència, per raó de la matèria, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya s’han de regir per les 
disposicions següents:

 a) Els expedients ja iniciats els ha de continuar trami-
tant la unitat administrativa que correspongui, fins 
que es resolguin.
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 b) Els expedients que s’iniciïn a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei s’han d’adreçar directament al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè els 
tramiti.

 2. Pel que fa a la normativa aplicable, els expedients 
s’han de continuar tramitant d’acord amb el proce-
diment originàriament establert fins que es  produeixi 
l’adequació al que estableix aquesta llei.

Part final de la Llei 2/2012 (extret)
[vigent des del 28 de febrer de 2012]

Disposicions addicionals

Segona. Renovació dels membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 1. La nova composició del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya establerta per aquesta llei es fa efecti-
va a mesura que els actuals membres del Consell 
perdin aquesta condició, d’acord amb l’article 7 
de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

 2. En cas que la pèrdua de la condició de membre 
del Consell no sigui deguda a l’expiració del man-
dat, no és aplicable l’últim incís de l’article 5.3 de 
la Llei 2/2000.

Tercera. Primera renovació parcial del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La primera renovació parcial dels consellers del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya s’ha de fer al cap de 
tres anys de la constitució del Consell amb el nom-
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bre de membres que determina aquesta llei de mo-
dificació, d’acord amb el procediment establert pel 
Reglament orgànic i de funcionament del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

Disposició transitòria
 1. Mentre no es constitueixi el Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya amb la nova composició establerta 
per aquesta llei, no són aplicables els articles 3 
i 5, i continuen vigents, de manera transitòria, els 
apartats 2 i 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 
4 d’abril, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
amb el text anterior a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei de modificació.

Disposició derogatòria
Resten derogades:
 a) La disposició addicional primera i la disposició 

transitòria primera de la Llei 2/2000, del 4 d’abril, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
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Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries  

de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat

 97. Llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 98. Llei dels centres de culte
 99. Llei de salut pública
 100. Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 

d’assistència
 101. Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (text consolidat)
 102. Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
 103. Llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 104. Llei del Síndic de Greuges
 105. Llei de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la 

qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (text 
consolidat)

 106. Llei de pesca i acció marítimes
 107. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis
 108. Llei de consultes populars per via de referèndum
 109. Llei de creació del municipi de la Canonja
 110. Llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació 

dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya

 111. Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya

 112. Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
 113. Llei del Consell de Governs Locals
 114. Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
 115. Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
 116. Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 

Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
 117. Llei del procediment de designació dels senadors que representen 

la Generalitat al Senat
 118. Llei de la llengua de signes catalana
 119. Llei de la Sindicatura de Comptes
 120. Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
 121. Llei del cinema
 122. Llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 

del Servei Català de la Salut
 123. Llei del Codi de consum de Catalunya
 124. Llei de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar 

l’àmbit de planificació territorial del Penedès (text consolidat)
 125. Llei d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 

de les persones físiques
 126. Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 

la família
 127. Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya
 128. Llei de l’occità, aranès a l’Aran



 129. Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals (text consolidat)

 130. Llei de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
 131. Llei de vegueries
 132. Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 133. Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 134. Llei de polítiques de joventut
 135. Llei de regulació de les festes tradicionals amb bous
 136. Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i 

tributàries durant el període de pròrroga pressupostària
 137. Llei de promoció de l’activitat econòmica
 138. Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa
 139. Llei de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat 

administrativa
 140. Llei del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 

reals
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