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ACORD
295/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes
i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat amb el que
guvcdngkz"nÓctvkeng"339"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"fgugodtg."fg"nc"eqowpkecek„"
cwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c."jc"cfqrvcv"cswguv"ceqtf"nc"rctv"fkurqukvkxc"fgn"swcn"ﬁu"
la següent:
—1 Aprovar la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual, la qual s’incorpora
com a annex i part integrant d’aquest acord.
—2 Publicar aquest acord en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c,
ckz "eqo"gn"vgzv" pvgitg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"uqdtg"nc"rtguﬂpekc"fg"nc"nngpiwc"k"nc"
cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.
Barcelona, 19 de desembre de 2007
JOSEP M. CARBONELL I ABELLÓ
President
DOLORS COMAS D’ARGEMIR I CENDRA
Consellera secretària
INSTRUCCIÓ
general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua
i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.
PREÀMBUL
NÓctvkeng":4"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c"tgeqpgkz"gn"Eqpugnn"fg"nÓCwdiovisual de Catalunya com l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la
eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"r¿dnkec"k"rtkxcfc"cod"rngpc"kpfgrgpfﬂpekc"fgn"Iqxgtp"
de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions.
Cttcp"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fg"nÓGuvcvwv"k"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"fgugodtg."
fg"nc"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c."uÓjcp"kpvtqfw•v"pqxgu"rtgxkukqpu"k"
obligacions relatives a la normalització i al foment de la llengua i la cultura catalanes
k"fg"nÓctcpﬂu"gp"gnu"okvlcpu"fg"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"swg."uk"dﬁ"pq"oqfkÝswgp"
substancialment les obligacions existents en aquesta matèria, impliquen que es revisin
determinats articles de la Instrucció general aprovada el desembre de 2004.
Concretament, pel que fa a la llengua catalana, l’article 6 del nou Estatut d’autopqokc"fg"Ecvcnwp{c"fkurquc"swg"gn"ecvcn "ﬁu"nc"nngpiwc"rt”rkc"fg"Ecvcnwp{c"k."eqo"
c"vcn."ﬁu"nc"nngpiwc"fÓ¿u"pqtocn"k"rtghgtgpv"fgnu"okvlcpu"fg"eqowpkecek„"r¿dnkeu"fgn"
rc u."cnjqtc"swg"eqpÝiwtc"nÓctcpﬂu"eqo"c"nngpiwc"rt”rkc"fg"nc"Xcn"fÓCtcp"k."rgt"vcpv."
qÝekcn"c"Ecvcnwp{c0
FÓcnvtc"dcpfc."cod"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fg"nc"Nngk"fg"nc"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"
de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha assumit noves competències en matèria de normalització i foment de la llengua i la cultura catalanes i
de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual en relació amb la possibilitat
fÓguvcdnkt"cfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"gp"ocvﬂtkc"fg"nngpiwc0"FÓceqtf"cod"gn"pqw"vgzv"
legal, es produeix una assimilació del règim obligacional de la llengua aranesa a la
catalana i es determina un règim d’infraccions i sancions en cas d’incompliment de
ngu"qdnkicekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"nngpiwc"k"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn "k"gp"ctcpﬂu0
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C"oﬁu."nc"pqxc"Nngk"fg"nc"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c"kpvtqfwgkz"ecpxku"
gp"nc"vgtokpqnqikc"wvknkv¦cfc"Ýpu"ctc."hgv"swg"fgvgtokpc"nÓcfgswcek„"vgtokpqn”ikec"
necessària d’acord amb els termes que introdueix aquest text legal.
El darrer motiu que ha comportat que es revisi la Instrucció general deriva de
l’adaptació a la realitat de la comunicació i la presentació, per part dels prestadors de
serveis de televisió i ràdio, de la informació sobre el compliment de les obligacions
fg"nngpiwc"k"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn "k"gp"ctcpﬂu"k"uqdtg"nc"rtguﬂpekc"fg"nc"ewnvwtc"
catalana. En aquest sentit, durant la vigència de la Instrucció general s’ha posat
en relleu la necessitat d’implementar fórmules de presentació de la documentació
oﬁu" iknu"rgt"cnu"rtguvcfqtu"guogpvcvu"fg"ngu"rtgxkuvgu"kpkekcnogpv."ngu"swcnu"tgewnn"
aquesta Instrucció general. En aquest sentit, la Instrucció general estableix una
nova opció de comunicació i presentació anual del compliment de les obligacions
tgncvkxgu"c"nc"nngpiwc"k"c"nc"o¿ukec."eqpetgvcfgu."rgn"swg"hc"c"cswguvc"fcttgtc."cnu"
owpkekrku"fg"Ýpu"c"320222"jcdkvcpvu0
Finalment, cal destacar que, atesa la naturalesa, l’impacte i la dimensió del sector
audiovisual al qual s’adreça la Instrucció general, aquest text normatiu no pot tenir
un caràcter inamovible. És justament per aquest dinamisme que els seus continguts
han de restar subjectes, necessàriament, a revisions periòdiques.
Gp"xktvwv"fg"vqv"ckz”."gn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c."fgurtﬁu"fÓgueqnvct"
gnu"ugevqtu"chgevcvu"k"uqvogvtg"c"kphqtocek„"r¿dnkec"k"xkuv"gn"fkevcogp"fg"nc"Eqokuuk„"
Lwt fkec"Cuuguuqtc."cfqrvc"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"ugi¯gpv<
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
És objecte de la Instrucció general desenvolupar les obligacions dels serveis
de televisió i ràdio en relació amb la normalització i la protecció de la llengua i la
cultura catalanes i de l’aranès com a principis bàsics de programació en els mitjans
de comunicació audiovisual.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Resten subjectes al que estableix aquesta Instrucció general els prestadors de
ugtxgku"fg"vgngxkuk„"k"t fkq"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"4"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
TÍTOL II
Obligacions dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual
CAPÍTOL I
Els serveis de televisió
Article 3
Obligacions dels prestadors de serveis de televisió de gestió pública
1. Els serveis de televisió gestionats per la Generalitat i per les corporacions
locals de Catalunya subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Instrucció general han
de complir les obligacions següents:
a) Garantir que la llengua emprada normalment sigui la catalana i, a la Val
fÓCtcp."nÓctcpguc0"C"nÓghgevg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn."uÓgpvﬁp"eqo"c"nngpiwc"gortcfc"
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pqtocnogpv"nc"wvknkv¦cek„"fÓwpc"fg"ngu"fwgu"nngpi¯gu"eqo"c"o pko"fwtcpv"gn";2'"
del temps d’emissió.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot aplicar un criteri excepcional, atenent
el nivell de comprensió de la llengua catalana o aranesa de l’audiència potencial a la
swcn"uÓcftg›c"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"fg"iguvk„"r¿dnkec."cod"nc"uqnánkekvwf"
raonada prèvia d’aquest prestador. El Consell avaluarà les sol·licituds presentades
i n’emetrà una resolució en un termini de 3 mesos d’acord, entre d’altres, amb els
tguwnvcvu"swg"gu"fgurtgpiwkp"fgnu"kphqtogu"guvcf uvkeu"uqdtg"gnu"wuqu"nkpi¯ uvkeu"c"
Ecvcnwp{c"gncdqtcvu"rgtk”fkecogpv"rgt"nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn vkec"Nkpi¯ uvkec"k"nÓKpuvkvwv"fÓGuvcf uvkec"fg"Ecvcnwp{c0
b) Garantir la promoció de les expressions culturals de Catalunya, especialment
les que es produeixen en llengua catalana.
c) Dedicar el 51% del temps de reserva destinat a la difusió d’obres audiovisuals
gwtqrggu"c"nÓgokuuk„"fÓqdtgu"fÓgzrtguuk„"qtkikp tkc"gp"swcnugxqn"nngpiwc"qÝekcn"fg"
Ecvcnwp{c0"UÓjc"fg"ictcpvkt"swg."eqo"c"o pko."gn"72'"fÓcswguvgu"qdtgu"ukiwkp"gp"
llengua catalana.
f+" Ngu"gokuukqpu"fg"rgnán ewngu."uﬂtkgu"vgngxkukxgu"q"fqewogpvcnu"fqdncvu"c"wpc"
nngpiwc"fkhgtgpv"fg"nÓqtkikpcn"uÓjcp"fÓqhgtkt"ukownv pkcogpv."eqo"c"o pko."fqdncfgu"
en llengua catalana. El mateix principi s’ha d’aplicar als productes subtitulats.
Cswguvc"qdnkicek„"ﬁu"fÓcrnkecek„"cnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"fg"iguvk„"
r¿dnkec"fÓ odkv"nqecn."ugortg"swg"ngu"rgnán ewngu."uﬂtkgu"vgngxkukxgu"q"fqewogpvcnu"
estiguin disponibles doblats o subtitulats en llengua catalana.
g+" Ictcpvkt"swg"gp"nc"rtqitcocek„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"jk"jcik"wpc"rtguﬂpekc"
cfgswcfc"fg"ecp›qpu"rtqfw•fgu"rgt"ctvkuvgu"ecvcncpu"k"swg."eqo"c"o pko."gn"47'"
siguin cançons interpretades en llengua catalana o en aranès.
2. Els serveis de televisió gestionats per la Generalitat han de garantir la programació habitual d’emissions televisives en aranès per a la Val d’Aran.
Article 4
Obligacions dels prestadors de serveis de televisió de gestió privada
1. Els prestadors de serveis de televisió de gestió privada subjectes a l’àmbit
d’aplicació de la Instrucció general han de complir les obligacions que estableixen
les lletres c i e de l’apartat 1 de l’article 3.
40" NÓqdnkicek„"swg"guvcdngkz"nc"nngvtc"d fg"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"5"ﬁu"fÓcrnkecek„"
cnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"fg"iguvk„"rtkxcfc."ugortg"swg"ngu"rgnán ewngu."
les sèries televisives o els documentals estiguin disponibles doblats o subtitulats
en llengua catalana.
3. Els prestadors de serveis a què fa referència l’apartat 1 han de garantir que,
eqo"c"o pko."gn"72'"fgn"vgoru"fÓgokuuk„"fg"rtqitcogu"fg"rtqfweek„"rt”rkc"fg"
qualsevol mena i dels altres teleserveis que ofereixin sigui en llengua catalana.
4. Els prestadors de serveis de televisió de gestió privada que emetin prograocek„"gurgekcnkv¦cfc"gp"o¿ukec"gp"wp"97'"fgn"vqvcn"fg"nc"rtqitcocek„"rqfgp"icwfkt"
fÓcfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"rgn"swg"hc"c"nÓgokuuk„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn 0
C"nÓghgevg"fÓqdvgpkt"ngu"cfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"guogpvcfgu."gnu"rtguvcfqtu"fg"
serveis de televisió de gestió privada han de presentar al Consell, abans del 30 de
ugvgodtg"fg"nÓcp{"cpvgtkqt"cn"fg"nÓcrnkecek„"fg"nÓcfcrvcek„"gurge Ýec."nc"uqnánkekvwf"
corresponent. Juntament amb la sol·licitud, aquests prestadors han d’acreditar al
Consell l’emissió efectiva del 75% de programació musical.
El Consell avaluarà les sol·licituds presentades i n’emetrà una resolució en un
termini de 3 mesos, d’acord amb els criteris següents:
c+" Vkrwu"fg"o¿ukec"swg"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"gogv"oclqtkv tkcment.
d+" Eqortqokuqu"cfswktkvu"gp"gn"v vqn"jcdknkvcpv"gp"ocvﬂtkc"fg"o¿ukec"ecpvcfc"
en català.
e+" Tgncek„"fgn"vkrwu"fg"o¿ukec"swg"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"gogv"oclqtkv tkcogpv."cod"nc"rtqfweek„"fkueqit Ýec"fgn"ogtecv"gp"nngpiwc"ecvcncpc0
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5. Els prestadors de serveis de televisió de gestió privada que emeten o distribueixen per a la Val d’Aran han de complir, respecte a l’aranès, amb les obligacions que
nc"ngikuncek„"gp"ocvﬂtkc"fg"rqn vkec"nkpi¯ uvkec"guvcdngkz"rgt"c"nc"nngpiwc"ecvcncpc0
CAPÍTOL II
Els serveis de ràdio
Article 5
Obligacions dels prestadors de serveis de ràdio de gestió pública
1. Els serveis de ràdio gestionats per la Generalitat i per les corporacions locals
de Catalunya subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general han de complir
les obligacions següents:
a) Garantir que la llengua emprada normalment sigui la catalana i, a la Val
fÓCtcp."nÓctcpguc0"C"nÓghgevg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn."uÓgpvﬁp"eqo"c"nngpiwc"gortcfc"
pqtocnogpv"nc"wvknkv¦cek„"fÓwpc"fg"ngu"fwgu"nngpi¯gu"eqo"c"o pko"fwtcpv"gn";2'"
del temps d’emissió.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot aplicar un criteri excepcional, atenent
el nivell de comprensió de la llengua catalana o aranesa de l’audiència potencial a
nc"swcn"uÓcftg›c"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec."cod"nc"uqnánkekvwf"
raonada prèvia d’aquest prestador. El Consell avaluarà les sol·licituds presentades
i n’emetrà una resolució en un termini de 3 mesos, d’acord, entre d’altres, amb els
tguwnvcvu"swg"gu"fgurtgpiwkp"fgnu"kphqtogu"guvcf uvkeu"uqdtg"gnu"wuqu"nkpi¯ uvkeu"c"
Ecvcnwp{c"gncdqtcvu"rgtk”fkecogpv"rgt"nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn vkec"Nkpi¯ uvkec"k"nÓKpuvkvwv"fÓGuvcf uvkec"fg"Ecvcnwp{c0
b) Garantir la promoció de les expressions culturals de Catalunya, especialment
les que es produeixen en llengua catalana.
e+" Ictcpvkt"swg"gp"nc"rtqitcocek„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"jk"jcik"wpc"rtguﬂpekc"
cfgswcfc"fg"ecp›qpu"rtqfw•fgu"rgt"ctvkuvgu"ecvcncpu"k"swg."eqo"c"o pko."gn"47'"
siguin cançons interpretades en llengua catalana o aranesa.
Queden exclosos del compliment d’aquesta obligació els prestadors de serveis
fg"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec"gurgekcnkv¦cvu"gp"o¿ukec"en uukec0
2. Els serveis de ràdio gestionats per la Generalitat han de garantir la programació habitual d’emissions radiofòniques en aranès per a la Val d’Aran.
Article 6
Obligacions dels prestadors de serveis de ràdio de gestió privada
1. Els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada subjectes a l’àmbit d’apliecek„"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"jcp"fg"ictcpvkt"swg."eqo"c"o pko."gn"72'"fgn"vgoru"
d’emissió sigui en llengua catalana.
2. Els prestadors dels serveis a què fa referència l’apartat 1 han de garantir que
gp"nc"rtqitcocek„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"jk"jcik"wpc"rtguﬂpekc"cfgswcfc"fg"ecp›qpu"
rtqfw•fgu"rgt"ctvkuvgu"ecvcncpu"k"swg."eqo"c"o pko."gn"47'"ukiwkp"ecp›qpu"kpvgtpretades en llengua catalana o en aranès.
Queden exclosos del compliment d’aquesta obligació els prestadors de serveis
fg"t fkq"fg"iguvk„"rtkxcfc"gurgekcnkv¦cvu"gp"o¿ukec"en uukec0
3. Els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada que no es trobin compresos en el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 6 de la Instrucció general i que
gogvkp"rtqitcocek„"gurgekcnkv¦cfc"gp"o¿ukec"gp"wp"97'"fgn"vqvcn"fg"nc"rtqitcocek„."
rqfgp"icwfkt"fÓcfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"rgn"swg"hc"c"nÓgokuuk„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"
en català.
C"nÓghgevg"fÓqdvgpkt"ngu"cfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"guogpvcfgu."gnu"rtguvcfqtu"fg"
serveis de ràdio de gestió privada han de presentar al Consell, abans del 30 de
ugvgodtg"fg"nÓcp{"cpvgtkqt"cn"fg"nÓcrnkecek„"fg"nÓcfcrvcek„"gurge Ýec."nc"uqnánkekvwf"
corresponent. Juntament amb la sol·licitud, aquests prestadors han d’acreditar al
Consell l’emissió efectiva del 75% de programació musical.
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El Consell avaluarà les sol·licituds presentades i n’emetrà una resolució en un
termini de 3 mesos, d’acord amb els criteris següents:
c+" Vkrwu"fg"o¿ukec"swg"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"t fkq"gogv"oclqtkv tkcogpv0
d+" Eqortqokuqu"cfswktkvu"gp"gn"v vqn"jcdknkvcpv"gp"ocvﬂtkc"fg"o¿ukec"ecpvcfc"
en català.
e+" Tgncek„"fgn"vkrwu"fg"o¿ukec"swg"gn"rtguvcfqt"fg"ugtxgku"fg"t fkq"gogv"oclqtkv tkcogpv."cod"nc"rtqfweek„"fkueqit Ýec"fgn"ogtecv"gp"nngpiwc"ecvcncpc0
4. Els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada que emeten o distribueixen
per a la Val d’Aran han de complir, respecte a l’aranès, les obligacions que la legislació
gp"ocvﬂtkc"fg"rqn vkec"nkpi¯ uvkec"guvcdngkz"rgt"c"nc"nngpiwc"ecvcncpc."k"rqfgp"icwfkt"
fg"ngu"cfcrvcekqpu"gurge Ýswgu"swg"rtgxgw"nÓcrctvcv"5"fÓcswguv"rtgegrvg0
CAPÍTOL III
Sistemes de comunicació i d’arxivament de les emissions
Article 7
Sistemes de comunicació audiovisual
Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"t fkq"k"vgngxkuk„"jcp"fÓwvknkv¦ct."eqo"c"o pko."gn"ectalà en els sistemes de comunicació audiovisual que estableixin amb les persones
usuàries al marge de les emissions que difonguin.
Article 8
Arxivament i enregistrament de les emissions
Els prestadors de serveis de ràdio i televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la
Instrucció general han d’arxivar durant sis mesos totes les emissions i enregistrar
les dades relatives a aquestes emissions a l’efecte de possibilitar la comprovació del
grau de compliment de les obligacions que estableix aquesta Instrucció general.
TÍTOL III
Criteris de còmput de la programació
Article 9
Criteris de còmput de la programació en llengua catalana i aranesa
1. Es computen tots aquells temps d’emissió continuada en llengua catalana
superiors a 15 minuts.
2. Els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada que formin part de
cadenes d’àmbit estatal:
a) Poden excloure de l’obligació d’emetre en llengua catalana una franja horària
d’un màxim de sis hores consecutives de durada. Aquesta franja, amb la comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, quedarà exclosa del còmput
del temps d’emissió.
d+" Nc"rtqitcocek„"eqorwvc"fqdng"gp"ngu"gokuukqpu"ghgevwcfgu"gp"nngpiwc"ectalana en les franges entre les 10.00 h i les 14.00 h i entre les 19.00 h i les 22.00 h
i la meitat en les emissions efectuades en llengua catalana en les franges entre les
02.00 h i les 06.00 h.
3. El còmput en relació amb el compliment del percentatge establert sobre la
rtqitcocek„"gp"nngpiwc"ecvcncpc"k"ctcpguc"gu"xgtkÝec"rgt"vtkoguvtgu"pcvwtcnu0
Article 10
Criteris de còmput de la programació de la música cantada en català i en aranès
30" C"nÓghgevg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn."ﬁu"eqorwvcdng"vqvc"rg›c"owukecn"ecpvcfc"
emesa llevat de:
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a) Aquelles peces musicals en què la llengua catalana no tingui un paper de
llengua d’expressió narrativa del contingut de la peça.
d+" Gnu"ecpvu"fÓwpc"nkv¿tikc"tgvtcpuoguc"gp"fktgevg0
c) Els recitats de textos amb acompanyament musical.
f+" Ngu"ukpvqpkgu"fÓgokuuqtgu"q"fg"rtqitcogu0
e) Els fons musicals dels programes.
h+" Nc"o¿ukec"kpeqtrqtcfc"c"nc"rwdnkekvcv0
i+" Nc"o¿ukec"kpeqtrqtcfc"cnu"rtqitcogu"fg"Ýeek„0
40" Gu"eqorwvgp"vqvgu"ngu"rgegu"owukecnu"gogugu"fg"ugkzcpvc"ugiqpu"q"oﬁu."fgnu"
quals la meitat, almenys, siguin cantats.
50" Gu"eqorwvgp"eqo"c"ecvcncpgu"ngu"rgegu"owukecnu"ecpvcfgu"gp"fwgu"q"oﬁu"
nngpi¯gu"uk"nc"ecvcncpc"qewrc."eqo"c"o pko."nc"ogkvcv"fgn"vgoru"vqvcn"goﬂu0
60" Nc"o¿ukec"ecpvcfc"gp"qeekv "eqorwvc"eqo"c"o¿ukec"ctcpguc0
5. Computen doble per als prestadors de serveis de televisió i ràdio de gestió
privada les emissions efectuades en les franges diàries següents:
a) Per als serveis de televisió de gestió privada, de les 14.00 h a les 17.00 h i de
les 20.00 h a les 00.00 h;
b) Per als serveis de ràdio de gestió privada, de les 07.00 h a les 14.00 h i de les
18.00 h a les 22.00 h.
80" C"nÓghgevg"fg"eqortqxct"nc"rtqitcocek„"fg"nc"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn "k"gp"
aranès, no computen per als prestadors de serveis de ràdio de gestió privada que
formin part de cadenes d’àmbit estatal les sis hores consecutives d’exclusió que
estableix la lletra a de l’apartat 2 de l’article 9 de la Instrucció general.
7. El còmput en relació amb el compliment del percentatge establert sobre
nc"rtqitcocek„"fg"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn "k"gp"ctcpﬂu"gu"xgtkÝec"rgt"vtkoguvtgu"
naturals.
Article 11
Tipus de programa que s’analitza en relació amb el còmput de la programació de
música cantada en català i en aranès
A l’efecte de la Instrucció general, s’analitzen:
a) Els programes musicals de ràdio i televisió, incloent-hi els videoclips.
d+" Gnu"rtqitcogu"oqpqit Ýeu."gp"swcnugxqn"hqtocv."fgfkecvu"c"cwvqtu"q"cwvqtgu"
o intèrprets musicals o a esdeveniments musicals.
c) Els magazins o programes d’entreteniment en què s’entrevisti o es parli d’algun/a autor/a o intèrpret musical.
f+" Gnu"ocic¦kpu"q"rtqitcogu"fÓgpvtgvgpkogpv"swg"vgpgp"nc"o¿ukec"eqo"c"Ýn"
conductor.
g+" Ngu"ugeekqpu"owukecnu"fgnu"ocic¦kpu0
h+" Ngu"cevwcekqpu"owukecnu"gp"gn"octe"fg"rtqitcogu"fg"t fkq"k"vgngxkuk„"swg"pq"
siguin estrictament musicals.
i+" Ngu"cigpfgu"ewnvwtcnu"k"owukecnu"k"gnu"gurcku"fg"pqxgvcvu"ewnvwtcnu"k"owukcals.
Article 12
Criteris de còmput de la presència de la cultura catalana en la programació
30" C"nÓghgevg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn."ﬁu"eqorwvcdng"eqo"c"ewnvwtc"nÓqdtc."q"gn"
eqplwpv"fÓqdtgu"swg"tguwnvgp"fÓwp"rtqeﬁu"fg"etgcek„"gp"gnu" odkvu"fg"ngu"ctvu"rn uvkswgu."
nÓctswkvgevwtc."nc"o¿ukec."nc"nkvgtcvwtc"k"nÓcuucki."gn"vgcvtg."nc"fcpuc."gn"ekte."nÓcwfkqxkuwcn"
k"nc"ekﬂpekc="k"nÓqdtc."q"gn"eqplwpv"fÓqdtgu."swg"tguwnvgp"fgn"rtqeﬁu"fg"etgcek„"jkuv”tke"
k"eqnángevkw"swg"gu"ocpkhguvk"c"vtcxﬁu"fgn"hqnmnqtg"k"ngu"vtcfkekqpu"rqrwnctu0
Els prestadors de serveis de televisió i ràdio tracten la cultura com a mitjà de
difusió de l’obra o el conjunt d’obres, o com a mitjà d’informació o de valoració
sobre el contingut o els aspectes connexos a la difusió.
40" C"nÓghgevg"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn."uÓgpvﬁp"eqo"c"gurcku"uqdtg"ewnvwtc"ecvclana:
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a) Els programes o les seccions de programes que difonen les obres esmentades
gp"nÓcrctvcv"3."fg"ocpgtc" pvgitc"q"rctekcn."ugortg"swg"nc"ugxc"gzrtguuk„"qtkikpcn"
sigui en llengua catalana o que els autors o autores siguin d’origen català o arrelats
culturalment a Catalunya o a les comunitats de parla catalana, independentment
de la seva llengua d’expressió.
b) Els programes o les seccions de programes d’informació o de valoració
sobre les obres incloses en la lletra anterior, o que tenen com a objecte els seus
cwvqtu"q"cwvqtgu"q"vcodﬁ"gnu"ugwu"kpvﬂtrtgvu"swcp"tgwpgkzgp"gnu"tgswkukvu"crnkecvu"
als autors.
c) Els programes o les seccions de programes que tractin sobre la llengua catalana o l’aranesa.
3. El còmput en relació amb el compliment de la presència de la cultura catalana
gu"xgtkÝec"rgt"vtkoguvtgu"pcvwtcnu0
TÍTOL IV
Formes d’acreditar el compliment
Article 13
Presentació i comunicació de la informació sobre el compliment de les obligacions
de llengua i de música cantada en català i en aranès
30" Rgt"vcn"fÓcetgfkvct"gn"eqornkogpv"fg"ngu"qdnkicekqpu"swg"guvcdngkz"gn"v vqn"
II de la Instrucció general, els prestadors de serveis de televisió i ràdio de gestió
r¿dnkec"k"rtkxcfc."tgurgevkxcogpv."jcp"fg"vtcogvtg"cn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"
Catalunya:
a) Anualment, abans del 31 de gener de cada any, una declaració d’acord amb
el formulari aprovat pel Ple, disponible al web del Consell, sobre el compliment
fet l’any anterior del percentatge de programació en llengua catalana i aranesa,
desglossat per trimestres.
Els prestadors de serveis de televisió donen compliment a aquesta tramesa pel
que fa a la llengua mitjançant el que estableix l’article 24 de 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.
d+" Vtkoguvtcnogpv."fkpvtg"fgn"ogu"ugi¯gpv"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgt qfg"fg"e”orwv."
els formularis aprovats pel Ple degudament emplenats que es troben disponibles
cn"ygd"fgn"Eqpugnn."tghgtgpvu"cn"eqornkogpv"fgn"rgtegpvcvig"fg"o¿ukec"ecpvcfc"gp"
català i en aranès.
Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec"fg"owpkekrku"fg"Ýpu"c"320222"
habitants poden trametre al Consell, abans del 31 de gener de cada any, sens perlwfkek"fg"nc"xgtkÝecek„"vtkoguvtcn"swg"gn"Eqpugnn"rwiwk"fwt"c"vgtog."wpc"fgenctcek„"
anual de l’alcalde o l’alcaldessa, d’acord amb el formulari aprovat pel Ple disponible
al web del Consell, que s’ha de referir a l’any anterior, sobre el compliment del
percentatge esmentat.
En el cas que s’opti per aquest darrer tipus de presentació de la informació, s’ha
de comunicar prèviament al Consell abans del 31 de gener de l’any objecte de
declaració.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en qualsevol moment, d’acord
amb l’article 8 de la Instrucció general, pot sol·licitar als prestadors de serveis
fg"vgngxkuk„"k"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec"k"rtkxcfc"nc"vtcoguc"fg"ngu"gokuukqpu"k"ngu"
dades relatives a aquestes emissions, d’acord amb els formularis aprovats pel
Ple referents al compliment del percentatge de programació en llengua catancpc"k"ctcpguc"k"cn"eqornkogpv"fgn"rgtegpvcvig"fg"o¿ukec"ecpvcfc"gp"ecvcn "k"
en aranès.
50" Nc"kphqtocek„"guogpvcfc"gp"gnu"crctvcvu"cpvgtkqtu"uÓjc"fg"vtcogvtg."rtghgriblement, per via telemàtica.
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Article 14
Presentació i comunicació de la informació sobre la presència de la cultura catalana
30" Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"k"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec"swg"vkpiwkp"c"
Catalunya una audiència potencial superior a un milió de persones han de trametre
vtkoguvtcnogpv"cn"Eqpugnn."fkpvtg"fgn"ogu"ugi¯gpv"c"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"rgt qfg"fg"
còmput, els formularis aprovats pel Ple degudament emplenats que es troben disponibles al web del Consell referents al compliment de la presència de la cultura
catalana.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en qualsevol moment, d’acord
amb l’article 8 de la Instrucció general, pot sol·licitar als prestadors de serveis de
vgngxkuk„"k"t fkq"fg"iguvk„"r¿dnkec"k"rtkxcfc"nc"vtcoguc"fg"ngu"gokuukqpu"k"ngu"fcfgu"
relatives a aquestes emissions, d’acord amb els formularis aprovats pel Ple referents
al compliment de la presència de la cultura catalana.
50" Nc"kphqtocek„"guogpvcfc"gp"gnu"crctvcvu"cpvgtkqtu"uÓjc"fg"vtcogvtg."rtghgriblement, per via telemàtica.
Article 15
Sol·licitud d’informació addicional
Arran de la informació que contenen els formularis a què fan referència els articles 13 i 14, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot requerir els prestadors
de serveis de televisió i ràdio que facilitin les dades addicionals, amb el detall que
sigui necessari, que permetin comprovar el compliment de les obligacions que
estableix la Instrucció general.
Article 16
EqpÝfgpekcnkvcv"fg"ngu"fcfgu
1. El contingut dels formularis tramesos al Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
als quals fan referència els articles 13 i 14, i les informacions addicionals que reswgtgkz"nÓctvkeng"37"tguvgp"uwdlgevgu"cn"swg"guvcdngkz"nc"Nngk"qti pkec"3713;;;."fg"35"
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
40" Gn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c"rqv"hgt"r¿dnkeu"gnu"tguwnvcvu"uqdtg"gn"
compliment de les obligacions per part dels prestadors de serveis de televisió i ràdio,
en especial mitjançant l’informe anual que aquest Consell elabora de conformitat
cod"nÓctvkeng"34"fg"nc"Nngk"414222."fg"6"fg"ocki0
TÍTOL V
Règim sancionador
Article 17
Potestat sancionadora
Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en virtut de les competències que li atribueix la legislació aplicable, l’exercici de la potestat sancionadora,
fÓceqtf"cod"gn"tﬂiko"fÓkphtceekqpu"k"ucpekqpu"swg"guvcdngkz"nc"Nngk"4414227."fg"4;"
de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
Article 18
Infraccions i sancions
Ngu"kphtceekqpu"k"ucpekqpu"crnkecdngu"cnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"t fkq"k"vgngxkuk„"
uwdlgevgu"c"nÓ odkv"fÓcrnkecek„"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"u„p"ngu"swg"guvcdngkz"gn"ecr vqn"
K"fgn"v vqn"KZ"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"fgugodtg."fg"nc"eqowpkecek„"cwfkqxkuwcn"
de Catalunya.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Els prestadors de serveis de televisió i ràdio de gestió privada que emetin a
la Val d’Aran poden donar compliment a l’obligació d’emissió en llengua aranesa
que estableixen l’apartat 5 de l’article 4 i l’apartat 4 de l’article 6 d’aquesta Instrucció
general, de forma gradual i en un termini màxim de 10 anys, a comptar des de la
fcvc"fÓkpkek"fg"ngu"ugxgu"gokuukqpu."ugortg"swg"gp"Ýpcnkv¦ct"gn"fguﬂ"cp{"fÓgokuukqpu"
arribin al 50% de compliment.
2. Els prestadors de serveis de televisió i ràdio de gestió privada que emeten
o difonen per a la Val d’Aran es poden acollir a allò que preveu l’apartat anterior
amb la sol·licitud raonada prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que en
un termini de 3 mesos ha de resoldre el grau del percentatge que cal aplicar.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Instrucció general deroga la Instrucció general sobre la presència de la
llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual,
aprovada per mitjà de l’Acord 118/2004, de 17 de novembre, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Gn"rgt qfg"fg"e”orwv"swg"guvcdngkzgp"nÓcrctvcv"5"fg"nÓctvkeng";."nÓcrctvcv"9"fg"nÓctvkeng"
10 i l’apartat 3 de l’article 12 s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2008.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquesta Instrucció general entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
(07.354.135)
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