ACORD 13/2009 DE 28 DE GENER DEL PLE DEL CONSELL DE
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Expedient: programa El cor de la ciutat (TV3)
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA.
Antecedents
Els serveis tècnics del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha analitzat cinc edicions del
programa El cor de la ciutat, emeses per TV3 el 10, 11, 12, 13 i 14 de novembre de 2008.
L’informe 135/2008 del Servei d’Anàlisi de Continguts, de 18 de desembre de 2008, constata que
El cor de la ciutat és una telesèrie que narra les vivències d’un grup de veïns del barri barceloní
de Sant Andreu.
El programa esmentat està qualificat pel prestador de serveis de televisió TELEVISIÓ DE
CATALUNYA, SA, com a no recomanat per a menors de 10 anys.
En les cinc edicions analitzades s’ha detectat la presència de continguts que es poden
considerar no adequats per emetre en programes qualificats com a no recomanats per a menors
de 10 anys. En aquest sentit, cal destacar la presència de consum de drogues il·lícites (haixix),
així com un ús freqüent de llenguatge groller d’intensitat alta.
Per tant, d’acord amb els criteris orientadors de qualificació establerts per la Instrucció general
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre protecció de la infància i l’adolescència,
senyalització orientativa i dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió,
correspon a aquests tipus de continguts la qualificació i senyalització del programa com a no
recomanat per a menors de 13 anys.
Fonaments
1. La lletra k) de l'article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, atorga al Consell, en l'àmbit de la
seva actuació, la funció d'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 modificació de la Llei
37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de
l'adopció. D’altra banda, l’article 17 de la Llei de l’Estat 25/1994, de 12 de juliol, per la qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, estableix la protecció dels
menors davant els continguts dels programes emesos mitjançant l’advertiment, visual i acústic,
que informarà els espectadors de la seva idoneïtat per als menors d’edat. Finalment, d’acord
amb el que preveu l’article 83 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya (en endavant, LCA), correspon a aquest Consell determinar, mitjançant
instrucció, els mecanismes de senyalització visual i acústica dels continguts audiovisuals.
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2. De conformitat amb l’article 117 LCA, i amb l’objecte de desenvolupar la normativa sobre
protecció de la infància i l’adolescència en relació amb la programació, la publicitat i altres
serveis de televisió mitjançant la qualificació i senyalització de la programació d’acord amb les
categories d’edat i les pautes horàries d’emissió, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
va aprovar, mitjançant l’Acord 296/2007, de 19 de desembre, la Instrucció general sobre
protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa i dret a la informació de les
persones usuàries dels serveis de televisió.
3. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 81 LCA els prestadors de serveis no poden oferir cap
contingut que pugui perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral del menors.
Així mateix, la lletra c) de l’article 132 LCA tipifica com a infracció molt greu l’incompliment de
qualsevol dels deures imposats amb relació a la protecció de la infància i la joventut.
DE CONFORMITAT amb el que disposa la lletra f) de l’article 115 LCA.
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat els següents:
ACORDS
1. Instar a TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA, a adequar la qualificació i la senyalització de El cor
de la ciutat als continguts del programa i de l’oferta que se’n faci en cada emissió, que en el
casos analitzats en l’informe que s’adjunta a aquest Acord, correspon a la senyalització de no
recomanat per a menors de 13 anys.

2. Notificar aquest Acord a TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA.

Barcelona, 28 de gener de 2009

Domènec Sesmilo i Rius

Santiago Ramentol i Massana

Vicepresident en funcions

Conseller secretari

de president
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