Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Text consolidat d’acord amb les modificacions introduïdes pels Acords 5/2014, de 22
de gener; 56/2013, de 30 d’abril; i 123/2011, de 21 de setembre, pel qual s’aprova la
publicació de l’Acord 170/2010, de 14 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
Aquest text és una transcripció. En cas de dubte en la interpretació, els únics textos
amb plena validesa són els publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.1

Capítol I
Disposicions de caràcter general
Article 1
Naturalesa jurídica, finalitats i àmbit d’actuació
1.1 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix en la Llei
2/2000, de 4 de maig, de la seva creació, és un ens públic de caràcter institucional
que, com a autoritat independent dotada de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat jurídica 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.
1.2 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 comunicació audiovisual de
radiodifusió sonora, televisió 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’eficàcia i l’observança de la
normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria. El Consell
vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt
del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l’honestedat informatives,
i preserva el compliment de les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls
de l’aranès.
1.3 El Consell exerceix les seves funcions en l’àmbit de la comunicació audiovisual
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.
1.4 El Consell té la seva seu a la ciutat de Barcelona sens perjudici que es pugui
reunir en una altra localitat de Catalunya.
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Article 2
Règim jurídic
2.1 El Consell, que gaudeix d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària, es
regeix pel que disposa la Llei 2/2000, de 4 de maig, així com per les disposicions que
la desenvolupen i pel present Estatut orgànic i de funcionament. Igualment, en
l’exercici de les seves funcions, està sotmès a la legislació reguladora del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.2 Els actes del Consell posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
2.3 Els contractes i convenis del Consell es regeixen per la legislació que en cada cas
sigui aplicable.
2.4 El Consell gaudeix de reserva de noms, dels beneficis, de les exempcions i de les
franquícies de qualsevol naturalesa que la legislació atribueix a l’Administració de la
Generalitat.
Capítol II
Dels òrgans del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Secció 1
Del Ple
Article 3
Composició i règim general
3.1 L’òrgan de govern i decisió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és el Ple,
format pel president, el vicepresident i els consellers.
3.2 El Ple es reuneix en sessions ordinàries o extraordinàries. Les sessions del Ple no
són públiques llevat de les excepcions previstes en aquest Estatut.
3.3 Per a la vàlida constitució del Ple es requereix la presència mínima de sis
membres inclosos el president o vicepresident i el conseller secretari o conseller que el
substitueixi.2
3.4 Correspon al president la determinació de l’ordre del dia de les sessions del Ple
d’acord amb les necessitats de funcionament del Consell i les sol·licituds dels
consellers. L’ordre del dia d’una sessió podrà ser alterat, sempre que hi siguin
presents tots els membres del Consell, a sol·licitud del president o de qualsevol
conseller, prèvia obtenció de la majoria absoluta quan es tracti d’incloure un assumpte
o de la majoria simple quan es tracti de suprimir un punt de l’ordre del dia.
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Article 4
De les convocatòries i de l’ordre del dia
4.1 La convocatòria de les sessions serà efectuada pel conseller secretari, d’acord
amb les instruccions de la Presidència. Cap sessió no podrà començar sense que la
convocatòria, amb l’ordre del dia i la documentació necessària per a pronunciar-s’hi,
hagi estat lliurada als membres del Consell amb una antelació mínima de dos dies.
4.2 Excepcionalment, en casos d’urgència degudament motivada pel president, podrà
ser convocat el Ple sense ordre del dia específic ni la documentació a què fa
referència l’apartat anterior. La convocatòria i la necessitat de la urgència haurà de ser
ratificada per majoria simple a l’inici de la sessió del Ple.
4.3 Així mateix, el Ple quedarà vàlidament constituït quan, essent presents la totalitat
dels seus membres, unànimement així ho acordin. En aquest cas i en el que preveu
l’apartat anterior, a l’inici de la sessió haurà de determinar-se l’ordre del dia.
4.4 Quan ho sol·licitin per escrit un mínim de cinc dels seus membres, serà
convocada sessió extraordinària. La petició haurà d’anar acompanyada d’una proposta
d’ordre del dia i de la justificació de la necessitat de la convocatòria. El president haurà
de convocar la sessió en un termini no superior als tres dies hàbils des de la recepció
de la petició de convocatòria.3
4.5 Quan així es consideri, el Ple podrà celebrar reunions a les quals siguin convocats
operadors, usuaris, entitats representatives o qualsevol altra persona física o jurídica.
Article 5
Dels debats i de les votacions
5.1 Llevat d’expressa renúncia acordada per unanimitat dels presents, no es podrà
sotmetre a votació cap assumpte que no s’hagi debatut prèviament. Quan es tracti de
propostes de resolució o decisió del Ple, l’exposició del sentit d’aquestes serà
formulada pel membre del Consell responsable de la seva presentació.
5.2 Correspon al president dirigir les deliberacions i la moderació dels debats del Ple.
En l’exercici d’aquestes facultats li correspon donar i retirar la paraula garantint la
participació dels membres del Consell en igualtat de condicions i amb respecte als
principis de participació, col·laboració i contradicció, llibertat i independència. Així
mateix, el president podrà suspendre i, si és el cas, concloure qualsevol debat quan
entengui que un assumpte ja ha estat tractat de manera suficient i el Ple està
suficientment il·lustrat sobre la qüestió debatuda.
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5.3 Els acords del Ple són adoptats per majoria de vots dels membres presents i
segons el quòrum establert en l’apartat 3 de l’article 3 d’aquest Estatut. Es requerirà el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell per aprovar i modificar
aquest Estatut orgànic i de funcionament, per aprovar l’avantprojecte de pressupost,
per a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les concessions i les habilitacions per operar,
per imposar sancions molt greus, per aprovar l’informe anual i per a altres supòsits
previstos específicament en aquest Estatut.
5.4 Les votacions es faran sempre nominalment. Únicament seran secretes quan així
ho sol·licitin un mínim de quatre membres del Consell. Els empats en les votacions
seran dirimits pel vot de qualitat del president. En cas d’empat en les votacions
secretes s’entendrà que la proposta o assumpte ha estat rebutjat i no podrà ser inclòs
novament fins transcorreguts trenta dies des de la votació.
5.5 Els membres del Consell poden fer constar en acta el seu vot particular, que es
formularà per escrit, i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen. No
podran formular-se vots particulars en el cas de votacions secretes.
Article 6
De les actes i dels acords
6.1 Les actes especificaran els assistents a les sessions; l’ordre del dia d’aquestes i,
si és el cas, les seves alteracions; les circumstàncies del lloc i hora de celebració; els
elements principals de les deliberacions i debats; les incidències de les sessions; el
sentit de les votacions i el contingut dels acords adoptats.
6.2 A petició expressa dels membres del Consell podran figurar a l’acta el sentit del
vot, els motius en els quals es fonamenta i, si s’escau, la transcripció íntegra de la
intervenció o proposta, sempre que el sol·licitant n’aporti el text, per afegir-lo a l’acta,
en el termini dels dos dies hàbils següents a la sessió del Ple. La correspondència
entre la redacció del text aportat i el contingut del debat, deliberació o intervenció serà
verificada pel conseller secretari. En cas de discrepància la qüestió es resoldrà en la
sessió següent.
Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vots particulars; el vot
expressarà únicament l’opinió dissident en relació amb la part dispositiva de l’acord o
en relació amb la seva motivació. Els vots particulars dels membres del Consell que
s’hagin anunciat oportunament i que, d’acord amb aquest apartat, es presentin en el
termini dels dos dies hàbils, es notificaran a les persones interessades al mateix temps
que el text de l’acord i es publicaran immediatament a la pàgina web del Consell. El
contingut dels vots particulars no podrà donar a conèixer dades o informacions de
caràcter confidencial subministrades per les empreses que no figurin en el text de
l’acord adoptat per la majoria, ni tampoc els posicionaments defensats per la resta de
consellers durant el debat en el Ple.4
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6.3 Les actes seran aprovades en la mateixa sessió o en la següent. Totes les actes
tindran caràcter reservat durant cinc anys sens perjudici del que estableix l’article 37
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i seran custodiades per la Secretaria
del Consell conjuntament amb els documents als quals facin referència.
Secció 2
De la Presidència
Article 7
Disposicions generals
El president, designat d’acord amb el que està previst en l’article 4.1 de la Llei 2/2000,
de 4 de maig, té la representació legal del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la
Presidència del Ple del Consell.
Article 8
Funcions
8.1 Correspon al president:
a) Planificar, coordinar, impulsar i dirigir les activitats de Consell, dels seus òrgans i
serveis, així com la promoció i assoliment dels seus objectius i funcions.
b) Representar legalment el Consell en qualsevol mena d’actes i contractes, així com
davant tota persona física o jurídica, pública o privada. Deté així mateix la
representació legal davant l’Administració de justícia i pot atorgar els poders
necessaris a advocats i procuradors.
c) Presidir i aixecar les sessions del Ple, moderar-ne els debats i dirimir els empats
amb el seu vot de qualitat. Igualment li correspon acordar la convocatòria de les
sessions ordinàries i extraordinàries i determinar l’ordre del dia de les sessions,
d’acord amb el que estableix aquest Estatut, i disposar l’execució dels acords del
Consell.
d) Proposar al Ple l’aprovació de l’avantprojecte de pressupost i de programes
d’actuació, així com la rendició dels comptes anuals.
e) Autoritzar i disposar les despeses i ordenar els pagaments i moviments de fons
corresponents, amb l’ajut de l’interventor del Consell, i exercir les facultats atribuïdes
als òrgans de contractació en relació als convenis i contractes del Consell.
f) Proposar al Ple, per a la seva consideració, les propostes de convenis i acords de
col·laboració i cooperació.
g) Proposar al Ple l’ingrés i participació en organismes de regulació de l’audiovisual.
h) Proposar al Ple les línies generals d’actuació en l’àmbit de les funcions del Consell.
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i) Proposar al Ple el nomenament i la remoció del vicepresident, de consellers adjunts
a la Presidència si és el cas per raó d’una temàtica específica, del conseller secretari,
de l’interventor i del secretari general del Consell.
j) Qualsevol altra que li vingui atribuïda pel present Estatut, per la legislació vigent o
per encàrrec del Ple.
8.2 En cas d’absència o impediment, el president serà substituït pel vicepresident.
8.3 En l’exercici de les seves funcions, el president serà assistit per un gabinet i podrà
nomenar i separar lliurement el seu personal eventual.
Secció 3
De la Vicepresidència
Article 9
Del vicepresident
9.1 La Vicepresidència del Consell serà exercida pel conseller o consellera nomenat o
nomenada a aquest efecte pel Ple, a proposta del president, per majoria absoluta dels
seus membres.
9.2 El vicepresident substitueix el president en les seves funcions en cas de vacant,
absència o impossibilitat d’exercici del càrrec.
9.3 El vicepresident té sota la seva directa responsabilitat la coordinació dels grups de
treball que s’estableixin i dels àmbits de responsabilitat assignats als consellers.
D’acord amb aquesta funció de coordinació determinarà, en cas de conflicte, d’acord
amb el president, les prioritats d’actuació. Aquestes prioritats seran comunicades al
secretari general per a la seva adequació per part de l’administració al servei del
Consell.
Secció 4
Dels consellers
Article 10
Dels consellers
10.1 Constitueixen drets dels consellers:
a) Exercir les seves funcions amb plena independència i neutralitat, amb llibertat
d’expressió, sense rebre cap instrucció o indicació.
b) Participar amb veu i vot a totes les sessions del Ple del Consell i dels altres òrgans
en què es pugui estructurar el Consell. A aquest fi, tenen dret a obtenir amb la suficient
antelació la informació i documentació necessàries per pronunciar-se en els debats i
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votacions i a obtenir per a ells i directament qualsevol informació, dades i
documentació relatives a les funcions del Consell i de les seves responsabilitats.
c) Participar directament en la direcció del Consell mitjançant l’atribució d’àmbits de
responsabilitat. A aquest efecte, el Ple del Consell, a proposta del president,
determinarà els àmbits específics del sector de l’audiovisual que quedin adscrits a la
responsabilitat de cada conseller, sens perjudici de les competències del Ple.
d) Presentar propostes per a la seva inclusió en l’ordre del dia de les sessions del Ple i
sol·licitar a la Presidència la convocatòria de les esmentades sessions.
e) Obtenir, mitjançant la Secretaria del Consell, qualsevol informació o documentació
de les administracions públiques, operadors audiovisuals, empreses de publicitat i
qualsevol persona física o jurídica que resti subjecta per raó de la matèria a l’àmbit
d’actuació del Consell.
f) Tenir a la seva disposició, mitjançant la Secretaria General, els recursos materials i
l’assistència tècnica i administrativa necessaris per a l’adequada realització de les
seves funcions.
g) Participar de manera permanent o temporal en els grups de treball que es
constitueixin en el Consell.
h) Rebre les retribucions fixes i, quan escaigui, les dietes per a l’exercici de llurs
funcions.
10.2 Constitueixen deures dels consellers:
a) Exercir les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
b) Assistir personalment a totes les sessions dels òrgans del Consell de què formin
part i a totes les sessions del Ple.
c) Guardar secret i reserva absoluta sobre els assumptes tractats, de les deliberacions
i debats i dels acords i votacions.
d) Guardar secret de les informacions i dades a les quals hagin tingut accés per raó de
les seves funcions.
e) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes sobre incompatibilitats en els termes
establerts en els apartats 2 i 3 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig. A aquest
efecte, es constitueix un Registre d’activitats i d’interessos directes o indirectes dels
consellers i del president on faran constar, per declaració expressa sota promesa de
dir veritat o jurament, els interessos i les vinculacions econòmiques i professionals
actuals i amb sis mesos d’anterioritat a la presa de possessió, en relació amb entitats o
empreses del sector de l’audiovisual o qualsevol d’altres. Aquest Registre restarà sota
la custòdia del conseller secretari.
10.3 El conseller que, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària, no
assisteixi a quatre sessions consecutives del Ple del Consell o vuit d’alternes durant
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quatre mesos, pot ser privat, a proposta del president, del dret a rebre l’assignació
econòmica que li pertoca i dels altres drets que li concedeix aquest Estatut orgànic i de
funcionament. L’acord es prendrà pel Ple del Consell mitjançant resolució motivada, la
qual assenyalarà l’extensió i la durada de la sanció.
Article 11
De les comissions i dels grups de treball
A fi de promoure els principis de responsabilitat i participació, el Ple, a proposta del
president, podrà establir comissions i grups de treball de caràcter permanent o puntual
als quals podran adscriure's aquells consellers interessats en cada cas. A les reunions
d’aquestes comissions i grups serà convocat de manera expressa el personal de
l’administració al servei del Consell que es consideri necessari per raó de la temàtica.
Secció 5
De la Secretaria del Consell
Article 12
Del conseller secretari
12.1 La Secretaria del Consell està a càrrec d’un conseller o consellera nomenat o
nomenada pel Ple, a proposta del president, per majoria absoluta dels seus membres.
12.2 Correspon al conseller secretari:
a) Cursar les convocatòries per a la celebració de les sessions del Ple i els altres
òrgans del Consell i proveir els mitjans necessaris per a la celebració de les sessions
d’acord amb les indicacions del president i del Ple.
b) Expedir les certificacions dels acords del Consell i dels seus òrgans.
c) La redacció i autorització de les actes de les sessions del Ple.
d) Ésser, amb caràcter general, l’òrgan de comunicació entre els òrgans del Consell i
l’administració al servei d’aquest.
e) Proveir l’assessorament jurídic dels òrgans del Consell. A aquests efectes, els
serveis d’assessorament jurídic estaran sota la immediata cura del conseller secretari.
12.3 En el cas d’absència o de malaltia, suspensió, vacant o qualsevol impossibilitat
temporal, el conseller secretari serà substituït pel conseller menys antic i, en igualtat
d’antiguitat, pel de menys edat.
Secció 6
De la Intervenció
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Article 13
De l’interventor
13.1 Al capdavant de la Intervenció hi ha un interventor nomenat pel Ple, a proposta
del president, per majoria absoluta dels seus membres.
13.2 Correspon a l’interventor del Consell:
a) La supervisió de l’elaboració dels treballs preparatoris i de la redacció de la proposta
de l’avantprojecte del pressupost del Consell.
b) L’organització i la direcció de la comptabilitat del Consell.
c) La fiscalització prèvia de les despeses del Consell.
d) L’assessorament per a la preparació de l’informe relatiu a la liquidació del
pressupost del Consell.
e) L’assessorament tècnic que el president, el Ple o el conseller secretari li demanin.
Secció 7
Del personal de suport de la Presidència i dels consellers
Article 14
Del Gabinet de la Presidència
14.1 Correspon al Gabinet de la Presidència assistir tècnicament i administrativa al
president en les seves funcions.
14.2 El Gabinet està constituït pel cap del Gabinet i per aquell altre personal que hi fos
adscrit.
14.3 El cap del Gabinet és nomenat lliurement pel president del Consell.
14.4 Constitueixen funcions del Gabinet:
a) La informació institucional de l’activitat del Consell d’acord amb les instruccions del
president, del Ple i del conseller secretari.
b) L’organització i la supervisió del protocol del Consell i dels actes on assisteixin el
president, el vicepresident o els consellers i també l’atenció de les delegacions
institucionals externes, així com la projecció de la imatge institucional del Consell.
c) La difusió als mitjans de comunicació de la informació que es consideri adient,
l’elaboració dels comunicats de premsa i la convocatòria de les conferències de
premsa.
d) L’elaboració de dossiers de premsa i l’avaluació de la repercussió de la informació
sobre el sector de l’audiovisual als mitjans de comunicació.
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e) L’organització dels viatges, de les visites i dels actes oficials on assisteixin el
president, el vicepresident o els consellers.
f) L’intercanvi d’informació sobre les activitats, l’organització i el funcionament de les
autoritats de regulació de l’audiovisual.
g) La tramesa de documentació a altres institucions de l’àmbit autonòmic, estatal,
internacional o supranacional.
h) La promoció de visites i contactes directes amb altres institucions.
i) L’impuls i reforç dels vincles amb les organitzacions internacionals i supranacionals.

Article 15
Dels col·laboradors tècnics dels membres del Consell
Es podran crear llocs de treball de col·laboració tècnica, de caràcter eventual, de nivell
superior o mitjà, per assistir permanentment o de manera puntual els consellers en les
matèries pròpies de llur àmbit de responsabilitat. Aquests llocs de treball definiran les
seves funcions i adscripcions en els termes que determinin l’acord de creació de la
plaça i la modificació de la relació de llocs de treball.
Capítol III
De l’administració al servei del Consell i dels seus òrgans
Secció 1
Disposicions de caràcter general
Article 16
De l’administració al servei del Consell
16.1 L’administració del Consell és l’organització creada al seu servei i al dels seus
membres per exercir les funcions que li atribueixen la Llei 2/2000, de 4 de maig, i la
resta de l’ordenament jurídic i està formada per unitats administratives jeràrquicament
ordenades.
16.2 La Secretaria General és la responsable de l’administració al servei del Consell.
16.3 Apartat derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
16.4 Les àrees són les estructures administratives que tenen assignada la
responsabilitat de gestionar els serveis i de dur a terme les activitats de suport
administratiu, tècnic o material de les funcions del Consell i dels seus òrgans i
s’ordenen per àmbits o sectors materials d’actuació.
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16.5 La direcció de les àrees correspon als caps d’àrea. Pot ocupar aquests càrrecs el
personal que reuneixi els requisits que s’estableixin en el Ple del Consell.
16.6 La selecció dels caps d’àrea correspondrà a un comitè de selecció format pel
president o el conseller en qui delegui, dos consellers, un dels quals serà el conseller
secretari, i el secretari general. El nomenament serà ratificat pel Ple del Consell.
16.7 Apartat derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
16.8 Formaran un gabinet de suport als consellers els col·laboradors tècnics que es
determinin en la plantilla de llocs de treball.

Article 17
Del personal de l’administració al servei del Consell
17.1 La vinculació del personal de l’administració al servei del Consell és de caràcter
laboral, llevat del personal instructor d’expedients sancionadors, que ha de gaudir de la
condició de funcionari. Aquest personal restarà a l’administració d’origen en la situació
administrativa que correspongui pel seu estatut.
17.2 Correspon al Ple del Consell aprovar per majoria absoluta la composició de les
plantilles de personal i les bases que han de regular la manera d’accedir-hi.
17.3 Les retribucions del personal seran les determinades per acord del Ple del
Consell en el marc establert a la normativa pressupostària.
17.4 La selecció del personal de l’administració al servei del Consell es regirà pels
principis de publicitat, mèrit i capacitat. Correspon al Ple del Consell la selecció i
l’organització del personal al seu servei.
17.5
En tot allò que no regula aquest Estatut, s’aplicarà supletòriament a
l’administració al servei del Consell i al seu personal la legislació aplicable sobre funció
pública.
Article 18
Del personal eventual
18.1 És personal eventual el format pels qui, en virtut de lliure nomenament per part
del president o per part del Ple a proposta d’un conseller, ocupen un lloc de treball
considerat de confiança o d’assessorament no reservat a personal laboral i que figura
amb aquest caràcter en la corresponent plantilla de llocs de treball.
18.2 El Ple del Consell determinarà el nombre de llocs reservats a personal eventual,
amb les seves característiques i les retribucions de cadascú, sempre dins els crèdits
pressupostaris corresponents.
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18.3 El nomenament del personal eventual està subjecte al dret administratiu i el
cessament d’aquest personal ha d’ésser acordat lliurement i no genera, en cap cas,
indemnització. El personal eventual perdrà la condició de personal al servei del Consell
quan l’autoritat que l’ha nomenat n’acordi el cessament o en cas de renúncia.

Secció 2
De la Secretaria General
Article 19
Del secretari general
19.1 Correspon al secretari general la superior direcció del personal, dels serveis i
dels centres gestors del Consell de l’Audiovisual, d’acord amb les instruccions del
president, del Ple i del conseller secretari. El secretari general pot delegar atribucions
concretes als responsables de les diverses àrees.
19.2 El secretari general és nomenat i separat lliurement per acord del Ple, a proposta
del president, per majoria absoluta dels seus membres. El secretari general tindrà la
consideració d’alt càrrec de la Generalitat i li serà d’aplicació el règim previst en els
apartats 2.d i 2.e de l’article 10 d’aquest Estatut.
19.3 En concret, correspon al secretari general:
a) La proposta al president de l’adopció de les resolucions i acords necessaris per al
funcionament administratiu del Consell i l’eficaç desenvolupament de les seves
funcions.
b) La proposta al Ple, mitjançant el president, de la creació, modificació i supressió de
les estructures administratives del Consell.
c) L’administració del patrimoni i dels béns del Consell, segons les atribucions
assignades pel Ple, així com la conservació i manteniment de les instal·lacions i
equipaments.
d) La superior direcció del personal propi i de l’adscrit al Consell, la gestió dels
processos de selecció per a la contractació i l’adscripció del personal d’altres
administracions.
e) La direcció, la inspecció i la seguretat de les dependències i centres del Consell.
f) L’autorització de les despeses en la quantia i forma que siguin acordades pel Ple.
g) L’elaboració dels treballs preparatoris i la redacció de la proposta d’avantprojecte de
pressupost del Consell.
h) L’aprovació dels projectes d’obres, instal·lacions i serveis fins a la quantia que
determini el Ple, així com la contractació d’obres, serveis i subministraments que li
siguin delegades.
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i) Totes aquelles altres que li puguin delegar el president o el Ple del Consell.
Secció 3
Article 20
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 21
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 22
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 23
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 24
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 25
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 26
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Article 27
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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Article 28
Article derogat per l’Acord 123/2011, de 21 de setembre, del Ple del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la publicació de l'Acord 170/2010, de 14
de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Capítol IV
Procediments del Consell de l’Audiovisual
Secció 1
Disposicions de caràcter general
Article 29
Principis d’actuació
29.1 L’actuació del Consell i la dels seus membres s’ha d’inspirar sempre en el
respecte dels principis de legalitat i estricta subjecció a l’ordenament jurídic,
d’objectivitat, de llibertat d’expressió, de difusió, de comunicació i d’informació i en la
compatibilitat d’aquests principis amb els de pluralisme polític, religiós, social, de
pensament, cultural i lingüístic, de neutralitat, d’honestedat informativa i de lliure
concurrència en el sector audiovisual. El Consell, en l’exercici de les seves funcions
reguladores i sancionadores, s’ha d’inspirar en el criteri de proporcionalitat entre les
mesures adoptades i les conductes dels operadors i en la promoció de l’autoregulació
d’aquests.
29.2 L’actuació del Consell i la dels seus òrgans i serveis, d’ofici o a instància de part,
resta subjecta al que disposen la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, aquest Estatut i la legislació reguladora del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
29.3 El Consell i els seus òrgans tenen competència per requerir i obtenir dels
operadors de serveis de comunicació audiovisual tota la informació necessària per a
l’exercici de les seves funcions.
29.4 El Consell podrà convocar en tràmit d’audiència les autoritats competents o els
operadors audiovisuals a fi d’obtenir la informació necessària per al correcte
desenvolupament de les seves funcions.
29.5 El Consell podrà promoure, organitzar i realitzar jornades, seminaris, simposis,
estudis, investigacions i publicacions sobre el sector de l’audiovisual i el seu entorn.
29.6 El Ple determinarà la forma i el moment de donar publicitat als informes,
dictàmens i decisions, així com a qualsevol altra actuació o documentació del Consell.
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Secció 2
Dels procediments
Article 30
Dels procediments de vigilància i de control
Per a l’exercici de les funcions de vigilància i de control el Consell podrà:
a) Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal
de garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les seves competències.
b) Adoptar decisions vinculants per als seus destinataris pel que fa a les queixes
formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual.
c) Incoar i resoldre els corresponents procediments sancionadors per les infraccions
de la legislació relativa a l’audiovisual i la publicitat.
d) Adoptar, en el marc de les seves competències, les mesures necessàries per
restablir els efectes negatius 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, molt particularment quan aquests missatges o continguts hagin estat difosos
en horaris d’audiència de públic infantil o juvenil. A aquests efectes, el president
designarà un grup de treball de tres consellers, inclòs el conseller responsable per raó
de la matèria, que proposaran al Ple en el termini de setanta-dues hores les mesures a
adoptar, llevat que l’operador o responsable de l’emissió hagi disposat de manera
immediata, d’acord amb el president del Consell, les mesures adreçades al
restabliment dels efectes negatius als quals aquest apartat fa referència.
e) Disposar el cessament o la rectificació pel que fa a les emissions de publicitat
il·lícita o prohibida, d’acord amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta
estableix.
Article 31
Dels procediments de caràcter consultiu
31.1 El Consell emetrà informes o dictàmens a instàncies del Parlament o del Govern
de la Generalitat, en aquelles matèries pròpies de les competències legalment
atribuïdes al Consell.
31.2 Seran previs els informes sobre projectes i disposicions de caràcter general
relatius a la regulació del sistema audiovisual i llurs eventuals modificacions.
31.3 Serà preceptiu l’informe del Consell sobre la proposta del plec de condicions
formulada pel Govern amb caràcter previ a la convocatòria de cada concurs
d’adjudicació de concessions.
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31.4 Serà també preceptiu l’informe del Consell sobre les propostes presentades en
els concursos d’atorgament de concessions per a la gestió d’emissores de radiodifusió
sonora i de televisió; sobre les peticions de renovació de les concessions; sobre els
expedients de modificació de capital social de les empreses titulars de la concessió;
sobre els expedients de transmissió de les concessions i sobre els supòsits
d’interpretació, modificació, resolució o nul·litat dels títols d’habilitació per a la
prestació de serveis audiovisuals, i en general sobre totes les previsions establertes en
l’apartat c de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig.
31.5 En la petició d’informe, s’afegirà a l’ofici de sol·licitud, a més d’aquella
documentació legalment exigida, la totalitat d’antecedents, consultes, informes i
dictàmens realitzats en l’elaboració del projecte de disposició, així com qualsevol altra
documentació necessària per a la corresponent instrucció del Consell. Si hi manca cap
d’aquests documents, el Consell en sol·licitarà la seva aportació. Mentre no es
procedeixi a l’esmentada aportació, quedarà en suspens el termini per a l’emissió de
l’informe o dictamen.
31.6 El termini per a l’aprovació pel Ple i la subsegüent emissió de l’informe o
dictamen serà d’un mes en els casos previstos en els apartats b i c de l’article 10 de la
Llei 2/2000, de 4 de maig, i de tres mesos en els altres supòsits.
Article 32
De les instruccions
32.1 Les instruccions generals, aprovades pel Ple del Consell, són de caràcter
vinculant.
32.2 L’expedient d’elaboració de les instruccions s’iniciarà a instància del Ple. Els
Serveis Jurídics del Consell elaboraran l’avantprojecte corresponent, amb informe
jurídic preceptiu, al qual s’haurà d’afegir un informe sobre la necessitat i oportunitat de
la disposició i un estudi específic sobre la repercussió econòmica que la instrucció
tindrà sobre el sector audiovisual.
32.3 Per a la seva tramitació es designarà un conseller que dirigirà el procés, en el
qual hauran d’ésser escoltats els sectors afectats, i, en qualsevol cas, el projecte se
sotmetrà a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils. En la seva
elevació al Ple, s’haurà d’acompanyar amb un informe dels Serveis Jurídics sobre el
text definitiu que se sotmet a l’aprovació del Ple.
32.4 Les instruccions produiran efectes des de la seva íntegra publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Article 33
De les decisions
33.1 Les decisions són adoptades pel Ple i seran vinculants i obligatòries per als seus
destinataris, i produiran efectes des que siguin notificades.
33.2 Així mateix, qualsevol persona física o jurídica podrà presentar al Consell les
seves queixes o reclamacions per escrit on constarà la seva identificació i l’expressió
raonada del motiu i contingut de la queixa.
33.3 La tramitació i resolució de les queixes i reclamacions, així com l’adopció de
decisions, es realitzaran d’acord amb el que disposen aquest Estatut i la legislació del
procediment administratiu comú.
Article 34
Del procediment sancionador
34.1 La incoació i la resolució dels corresponents expedients sancionadors per
infraccions de la legislació sobre comunicació audiovisual i sobre publicitat se
substanciarà d’acord amb el que s’estableix en les disposicions reguladores del
procediment administratiu comú i la legislació relativa al procediment sancionador.
34.2 L’expedient s’iniciarà amb un període d’informació prèvia, no superior a vint dies
hàbils, en el qual es donarà audiència a les parts interessades. L’acord d’inici
d’expedient contindrà el nomenament d’instructor, que haurà de gaudir de la condició
de funcionari i que, en l’exercici de les seves funcions, tindrà la consideració d’autoritat
pública.
34.3 La imposició de sancions molt greus o que impliquin la suspensió del títol
d’habilitació requeriran el vot favorable de la majoria absoluta del Ple.
Article 35
Del cessament de la publicitat il·lícita
El Consell de l’Audiovisual pot requerir dels anunciants el cessament o la rectificació
de la publicitat il·lícita i exercir, si s’escau, les accions previstes en la Llei 34/1988, d’11
de novembre, general de publicitat.

Article 36
De la col·laboració amb altres autoritats de regulació i amb les administracions
36.1 El Consell pot instar les altres autoritats reguladores o les administracions
públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual, les emissions
dels quals es difonguin a Catalunya i no restin subjectes a l’autoritat del Consell, a
promoure l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la
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legislació relativa a la programació i a la publicitat audiovisuals i, també, instar el
ministeri fiscal a actuar en els casos en què les conductes detectades puguin ser
susceptibles de sanció penal.
36.2 Quan les conductes a les quals fa referència l’apartat anterior siguin objecte
d’expedient iniciat pel Consell, aquest s’abstindrà de la resolució remetent les
actuacions a l’administració competent o al ministeri fiscal si s’escau.
36.3 El Consell es relaciona, en cada cas, amb el departament de la Generalitat que
correspongui per raó de la matèria.
36.4 El Govern i l’Administració de la Generalitat han de prestar la col·laboració i
l’auxili necessaris al Consell si així ho exigeixen el compliment de les seves funcions i
l’execució dels seus acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorització judicial quan
calgui per executar aquestes resolucions.
Article 37
De les relacions internacionals
37.1 El Consell pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats
de regulació audiovisual i participar permanentment com a membre en organismes
internacionals del sector de l’audiovisual o de regulació.
37.2 La participació haurà d’ésser acordada per majoria absoluta del Ple i la
representació davant els organismes serà detinguda pel president, vicepresident o
conseller en qui es delegui.
Article 38
De la promoció de l’autoregulació
El Consell promourà l’adopció de normes d’autoregulació del sector audiovisual i de la
publicitat. Amb aquesta finalitat podrà establir convenis amb les entitats interessades i
supervisar l’actuació de les instàncies d’autoregulació que es creïn.
Article 39
De l’informe anual
39.1 El Consell ha d’elaborar i aprovar anualment un informe sobre la seva actuació i
la situació del sistema audiovisual a Catalunya, incloent-hi les propostes i les
observacions que calguin per facilitar el desenvolupament equilibrat del sector.
L’informe anual, que ha d’ésser publicat, serà lliurat al Parlament i al Govern.
39.2 L’informe serà presentat pel president abans de finalitzar el mes d’abril de cada
any.
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Capítol V
Pressupost i patrimoni
Article 40
Del pressupost del Consell
El Consell elabora i aprova anualment el corresponent avantprojecte de pressupost de
funcionament, el qual ha d’ésser tramès al Govern perquè sigui integrat, amb la
corresponent singularització, en els pressupostos generals de la Generalitat.
Article 41
Del patrimoni del Consell
41.1 El Consell té patrimoni propi.
41.2 El Consell, per al seu funcionament, disposa dels recursos econòmics següents:
a) Els béns i valors que integren el seu patrimoni i el producte de les vendes que se’n
derivin.
b) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.
c) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
d) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell.
e) El rendiment de les publicacions, estudis i altres actuacions del Consell.
f) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a la gestió d’emissores de
radiodifusió sonora i de televisió atorgades per la Generalitat, en la proporció que es
determini per via reglamentària.
Article 42
Règim de contractació
42.1 El Consell resta subjecte al règim de contractació establert en la Llei de
contractes de les administracions públiques i en la resta de la normativa relativa a la
contractació de les dites administracions.
42.2 L’òrgan de contractació és el president del Consell. Es requerirà autorització
prèvia del Ple pels contractes i disposicions superiors als 5.000.000 de pessetes i en
els contractes de caràcter plurianual.
42.3 Quan la quantia del contracte ho exigeixi es constituirà una mesa de contractació
integrada, com a mínim, pel president o conseller en qui delegui, el conseller secretari,
el secretari general, un membre dels Serveis Jurídics i l’interventor del Consell. El
membre dels Serveis Jurídics actuarà de secretari de la Mesa.
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42.4 El règim de comptabilitat del Consell és el que correspon a les administracions
públiques.
Disposicions addicionals
Primera
Del desenvolupament de l’estructura organitzativa i de personal
El desenvolupament de l’estructura organitzativa i administrativa establerta en aquest
Estatut s’ha de fer progressivament a mesura que les disponibilitats pressupostàries i
l’ampliació de les instal·lacions del Consell ho permetin.
La dotació de personal de les unitats administratives s’ha de recollir gradualment en la
determinació de la plantilla, en les ofertes públiques d’ocupació i en l’ordenació de les
provisions de llocs de treball en l’exercici pressupostari actual i en el transcurs dels dos
exercicis següents.
Segona
Disposició derogada per l’Acord 56/2013, de 30 d’abril, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
Disposició transitòria
De les dues primeres renovacions parcials dels consellers
Les dues primeres renovacions parcials d’entre els nou membres del Consell
designats pel Parlament s’efectuaran el segon i quart any després d’haver-se constituït
el primer Consell segons el següent procediment:
a) La primera renovació parcial de tres consellers es durà a terme el mes de juny de
l’any 2002. Per a la designació dels consellers subjectes a renovació caldrà atenir-se
en primer lloc a la pròpia voluntat dels consellers que desitgin cessar en aplicació
d’aquest article. En altre cas, o en el supòsit que el nombre de consellers que
expressin la seva voluntat de perdre la condició de membre del Consell sigui
insuficient, es procedirà a la designació per sorteig realitzat en sessió extraordinària
del Ple del Consell.
b) Per la segona renovació parcial dels altres tres consellers es procedirà com en el
supòsit anterior, però, en cas de sorteig, no hi participaran els tres consellers que
ocupin els llocs afectats per la primera renovació. Aquesta segona renovació es
realitzarà el mes de juny de l’any 2004.
Disposició final
De l’entrada en vigor d’aquest Estatut
Aquest Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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