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ACORD
296/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova 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.
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 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, 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"fgn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"
Catalunya, sobre protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa
i dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió.
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 protecció de la infància
i l’adolescència, senyalització orientativa i dret a la informació de les persones
usuàries dels serveis de televisió
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"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"fgugodtg."fg"nc"eqowpkecek„"
cwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c."ckz "eqo"c"eqpugs¯ﬂpekc"fg"nÓcrnkecek„"fg"nc"Kpuvtweek„"
general sobre protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa i
dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió, aprovada el
desembre de 2004, cal introduir noves previsions i obligacions en aquesta matèria
relatives a la protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa i
ftgv"c"nc"kphqtocek„"fg"ngu"rgtuqpgu"wuw tkgu"fgnu"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"swg."uk"dﬁ"pq"
oqfkÝswgp"uwduvcpekcnogpv"ngu"qdnkicekqpu"gzkuvgpvu."kornkswgp"swg"gu"tgxkukp"
fgvgtokpcvu"ctvkengu"fg"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"fg"4226"tgncvkwu"c"nc"swcnkÝecek„"
dels continguts audiovisuals, a la senyalització orientativa, a l’horari protegit, a
l’emissió publicitària i de patrocini en els contenidors infantils i en la publicitat i
vgngxgpfc"fg"lqiwkpgu"k."Ýpcnogpv."cn"ftgv"c"nc"kphqtocek„"fg"ngu"rgtuqpgu"wuw tkgu"
dels serveis de televisió.
Eqpetgvcogpv."rgn"swg"hc"c"nc"swcnkÝecek„"fgnu"eqpvkpiwvu"cwfkqxkuwcnu."nc"Kpuvtweció general introdueix uns criteris orientadors integrats per set variables: violència,
sexe, por i angoixa, drogues, discriminació, racisme i xenofòbia, llenguatge groller
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k"eqpfwevgu"k"xcnqtu"kpe xkeu."swg"u„p"ngu"swg"gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"
jcp"fÓcpcnkv¦ct"gp"gnu"uwr”ukvu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nc"rtgugpv"Kpuvtweek„"igpgtcn0"Nc"
prevalença d’aquestes set variables en els continguts dels programes en determinarà
gn"itcw"fÓkfqpg•vcv"rgt"c"ecfc"ecvgiqtkc"fÓgfcv0
Gp"tgncek„"cod"nc"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc."nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"oqfkÝec"ngu"
categories d’edat de la senyalització dels programes per tal d’equiparar-les amb el
que estableix la normativa europea, alhora que estableix l’obligació de senyalitzar
rgtocpgpvogpv"gnu"rtqitcogu"swcnkÝecvu"eqo"c"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"
35"cp{uÑ0"FÓcnvtc"dcpfc."nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"rtgxgw"gzrtguucogpv"fkurqukekqpu"
tgncvkxgu"c"rtqitcogu"fg"eqpvkpiwv"rqtpqit Ýe"k"fg"xkqnﬂpekc"itcvw•vc"k"fg"eqpvkpgut esotèric. Mentre que les emissions dels primers resten prohibides en obert,
es considera que les de contingut esotèric poden ser susceptibles de perjudicar el
fgugpxqnwrcogpv"h uke."ogpvcn"q"oqtcn"fgn"q"nc"ogpqt."ektewouv pekc"swg"eqorqtvc"
swg"gu"swcnkÝswkp"eqo"c"rtqitcogu"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"3:"cp{uÑ"k"swg"
s’emetin fora de l’horari protegit.
Wpc"cnvtc"fg"ngu"oqfkÝecekqpu"swg"kpeqtrqtc"cswguvc"Kpuvtweek„"igpgtcn"ﬁu"nc"
tgncvkxc"c"nc"uwrtguuk„"fg"nc"swcnkÝecek„"fg"rtqitcogu"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"
fg"38"cp{uÑ"k."gp"eqpugs¯ﬂpekc."nc"nkokvcek„"fwtcpv"nc"htcplc"fÓjqtctk"rtqvgikv."ﬁu"c"
dir, de les 6 hores a les 22 hores, d’emissió de continguts senyalitzats com a “no
tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"35"cp{uÑ0"Uwrgtkqt"c"cswguvc"ecvgiqtkc"fÓgfcv"ﬁu"nc"fg"
rtqitcogu"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"3:"cp{uÑ."nc"swcn"pgeguu tkcogpv"uÓjc"
fÓwvknkv¦ct"rgt"swcnkÝect"eqpvkpiwvu"swg"uÓjcp"fÓgogvtg"hqtc"fg"nÓjqtctk"rtqvgikv0
Quant a l’emissió publicitària i de patrocini en els contenidors infantils, la Instrucció
igpgtcn"eqpetgvc"k"tghqt›c"ngu"rtgxkukqpu"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu";4"k";5"fg"nc"Nngk"
de la comunicació audiovisual de Catalunya i prohibeix la publicitat i la televenda
fg"dgiwfgu"cneqj”nkswgu"ukiwk"swkpc"gp"ukiwk"nc"itcfwcek„."ckz "eqo"fgnu"rtqfwevgu"
alimentaris adreçats als menors sempre que promoguin hàbits d’alimentació o estils
fg"xkfc"rqe"ucnwfcdngu0"Nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"vcodﬁ"rtqjkdgkz"swg"ngu"rgtuqpgu"
h ukswgu"q"lwt fkswgu"swg"gncdqtkp."xgpiwkp"q"fkuvtkdwgkzkp"gnu"rtqfwevgu"guogpvcvu"
puguin patrocinar els contenidors infantils o les parts en què es puguin dividir.
Gn"ocvgkz"v vqn"fgfkecv"c"nc"rtqvgeek„"fg"nc"kph pekc"k"nÓcfqngueﬂpekc"fcxcpv"nc"
publicitat i la televenda adreçada o protagonitzada per menors d’edat estableix
la nova baremació de preus que ha de constar en la publicitat i la televenda de les
joguines que s’emeti per televisió.
Finalment, en matèria de dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió, la Instrucció general redueix a tres dies el termini dels prestadors
de serveis de televisió per comunicar la seva oferta de programació a les persones
wuw tkgu."ckz "eqo"nc"ugxc"rtgxkuk„"cn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c0"Gp"
aquest sentit, 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, de les previsions de programació al Consell, ja
que durant la vigència de l’anterior Instrucció general s’ha posat en relleu la necesukvcv"fÓkorngogpvct"h„towngu"fg"rtgugpvcek„"fg"nc"fqewogpvcek„"oﬁu" iknu"rgt"cnu"
prestadors esmentats de les previstes inicialment, les quals recull aquesta Instrucció
general en establir com a preferent l’opció de la comunicació telemàtica.
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
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VëVQN"K
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. És objecte de la Instrucció general desenvolupar la normativa sobre protecció
de la infància i l’adolescència en relació amb la programació, la publicitat i altres
ugtxgku"fg"vgngxkuk„"okvlcp›cpv"nc"swcnkÝecek„"k"ugp{cnkv¦cek„"fg"nc"rtqitcocek„"
d’acord amb les categories d’edat i les pautes horàries d’emissió.
40" Ckz "ocvgkz."nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"vﬁ"rgt"qdlgevg"ictcpvkt"gn"ftgv"c"nc"kphqtocek„"
de les persones usuàries dels serveis de televisió.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Resten subjectes al que estableix aquesta Instrucció general:
c+" Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"cnu"swcnu"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"4"fg"nc"Nngk"
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
d+" Gnu"fkuvtkdw•fqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"swg"gu"fktkigkzgp"cn"r¿dnke"fg"Ecvcnwp{c"
en el supòsit concret a què fa referència l’apartat 2 de l’article 11 d’aquesta Instrucció
general.
VëVQN"KK
Protecció de la infància i l’adolescència en la programació
Article 3
Obligacions generals sobre protecció de la infància i l’adolescència en la programació
Els prestadors de serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció
general han de complir les obligacions següents:
c+" Pq"kpenqwtg"rtqitcogu"pk"guegpgu"q"okuucvigu"fg"swcnugxqn"vkrwu"swg"hqogpvkp"
l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, ètnia, sexe, religió,
nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
b) Tractar amb cura especial tota informació que afecti menors d’edat. En concret,
pq"rqfgp"fkhqpftg"gn"pqo."nc"kocvig"pk"cnvtgu"fcfgu"swg"rgtogvkp"fÓkfgpvkÝect"gnu"
menors en els casos en què, amb el consentiment o sense el consentiment de llurs
pares o tutors, en puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imatge, i d’una
ocpgtc"rctvkewnct"uk"crctgkzgp"q"rqfgp"crctﬂkzgt"eqo"c"x evkogu."vguvkoqpku"q"kpculpats amb relació a la comissió d’accions il·legals. Tampoc no es poden divulgar
ngu"fcfgu"tgncvkxgu"c"nc"Ýnkcek„"q"nÓcfqrek„"fg"ogpqtu"fÓgfcv0
e+" Ngu"rtqitcocekqpu"fgnu"ugtxgku"fg"vgngxkuk„."gp"ncu"htcpigu"jqt tkgu"oﬁu"uwuceptibles d’audiència de menors, han d’afavorir els objectius educatius que permeten
aquests mitjans de comunicació i han de potenciar els valors humans i els principis
de l’Estat democràtic i social.
CAPÍTOL I
Qdnkicekqpu"gp"tgncek„"cod"nc"swcnkÝecek„"k"nc"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc"fgnu"rtqgrames de televisió
Article 4
Etkvgtku"qtkgpvcfqtu"uqdtg"nc"swcnkÝecek„
1. S’estableixen uns criteris orientadors integrats per set variables en el supòsit
swg"gnu"eqpvkpiwvu"vgngxkukwu"pq"jcikp"guvcv"qdlgevg"fÓwpc"swcnkÝecek„"rtﬂxkc"fgn"
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o de l’Institut de la CineocvqitcÝc"k"fg"ngu"Ctvu"Cwfkqxkuwcnu"fgn"Okpkuvgtk"fg"Ewnvwtc0

%JTQPTJDJPOT

57608

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7259"Î"4:03404229

40" Nc"rtgxcngp›c"fÓcswguvgu"ugv"xctkcdngu"gp"gnu"eqpvkpiwvu"fgnu"rtqitcogu"gp"
fgvgtokpc"gn"itcw"fÓkfqpg•vcv"rgt"c"ecfc"ecvgiqtkc"fÓgfcv0
50" Ngu"xctkcdngu"swg"ecn"cpcnkv¦ct"gp"gn"uwr”ukv"swg"gnu"eqpvkpiwvu"pq"jcikp"guvcv"
qdlgevg"fÓwpc"swcnkÝecek„"rtﬂxkc"u„p"ngu"ugi¯gpvu<
Violència: en aquest paràmetre s’avalua la freqüència i la intensitat de les mapkhguvcekqpu"xkqngpvgu"k"gn"ugw"itcw"fg"xgtugodncp›c"k"fÓgzrnkekvcek„."ckz "eqo"nc"
representació en positiu o en negatiu dels actes de violència.
Sexe: en aquest paràmetre s’avalua la representació de relacions sexuals i la
freqüència i l’explicitació de les escenes amb contingut eròtic.
Por i angoixa: en aquest paràmetre s’avalua la reiteració de les situacions susegrvkdngu"fg"rtqxqect"cswguvgu"tgceekqpu"k"gn"itcw"rqvgpekcn"fÓchgevcek„"cn"r¿dnke"
menor d’edat.
Drogues: en aquest paràmetre s’avalua la presència en el relat d’aquestes substàncies i la representació dels efectes de consumir-les.
Discriminació, racisme i xenofòbia: en aquest paràmetre s’avalua la presència i
la sanció en el relat de comportaments discriminatoris, racistes o xenòfobs.
Nngpiwcvig"itqnngt<"gp"cswguv"rct ogvtg"uÓcxcnwc"nc"htgs¯ﬂpekc"fÓcrctkek„."nc"
intensitat i la naturalesa de les expressions emprades.
Eqpfwevgu"k"xcnqtu"kpe xkeu<"gp"cswguv"rct ogvtg"ug"pÓcxcnwc"nc"rtguﬂpekc"k"nc"
sanció en el relat.
4. Per tal d’arribar a interpretacions comunes i harmonitzar l’aplicació dels criteris
qtkgpvcfqtu"uqdtg"swcnkÝecek„."gn"Eqpugnn"fg"nÓCwfkqxkuwcn"fg"Ecvcnwp{c"eqpxqect "
periòdicament sessions de treball amb els prestadors de serveis de televisió.
Article 5
SwcnkÝecek„"fg"rgnán ewngu"ekpgocvqit Ýswgu
30" Nc"swcnkÝecek„"fg"ngu"rgnán ewngu"ekpgocvqit Ýswgu"ﬁu"nc"swg"jcikp"tgdwv"rgt"
fkhqpftg/ngu"gp"ucngu"fg"ekpgoc"q"gp"gn"ogtecv"fgn"x fgq."fÓceqtf"cod"nc"ugxc"tgiwncek„"
gurge Ýec."fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ewnvwtc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"q."uk"guecw."fg"
nÓKpuvkvwv"fg"nc"EkpgocvqitcÝc"k"fg"ngu"Ctvu"Cwfkqxkuwcnu"fgn"Okpkuvgtk"fg"Ewnvwtc0"
Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"pq"rqfgp"oqfkÝect"cswguvc"swcnkÝecek„"vqv"
k"swg"rqfgp"eqorngvct"nc"ugp{cnkv¦cek„"fg"ngu"rgnán ewngu"ekpgocvqit Ýswgu"cod"
kpfkecekqpu"oﬁu"fgvcnncfgu"rgt"oknnqtct"nc"kphqtocek„"fg"ngu"rgtuqpgu"tgurqpucdngu"
dels menors d’edat.
2. Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, els prestadors de serveis de
vgngxkuk„"jcp"fg"swcnkÝect"nÓqdtc"cwfkqxkuwcn"uqvc"nc"ugxc"tgurqpucdknkvcv"gp"gnu"
supòsits següents:
c+" Swcp"nc"swcnkÝecek„"fg"nc"rgnán ewnc"ekpgocvqit Ýec"tgcnkv¦cfc"rgn"Fgrctvcogpv"
fg"Ewnvwtc"q"rgt"nÓKpuvkvwv"fg"nc"EkpgocvqitcÝc"k"fg"ngu"Ctvu"Cwfkqxkuwcnu"vkpiwk"
oﬁu"fg"xkpv"cp{u"tgurgevg"cn"oqogpv"fÓgogvtg/nc0
d+" Swcp"nc"rgnán ewnc"ekpgocvqit Ýec"pq"jcik"guvcv"qdlgevg"fÓwpc"swcnkÝecek„"
prèvia per qualsevol dels dos organismes esmentats en la lletra a.
Article 6
Codi de senyalització orientativa
30" Gn"eqfk"fg"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc"ﬁu"gn"eqplwpv"fÓcfxgtvkogpvu"”rvkeu"k"ce¿uvkeu"
que informen sobre la presència de continguts que podrien ser inadequats per als
menors de cada grup d’edat.
2. Els prestadors de serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Instrucció general han d’incloure en la seva programació un codi de senyalització
orientativa d’acord amb els criteris que estableix l’article 4 d’aquesta Instrucció
general.
Article 7
Senyalització dels programes
30" Rgt"vcn"fÓkphqtoct"ngu"rgtuqpgu"cfwnvgu"fg"nc"kfqpg•vcv"fgnu"rtqitcogu"rgt"cn"
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r¿dnke"ogpqt"fÓgfcv."gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"guvcp"qdnkicvu"c"ugp{clitzar tota la programació, a excepció de la programació que preveu l’article 13
fÓcswguvc"Kpuvtweek„"igpgtcn."fÓceqtf"cod"nc"swcnkÝecek„"swg"jcikp"qdvkpiwv."gp"
hwpek„"fg"nÓgfcv"fgn"r¿dnke"swg"gp"ukiwk"fguvkpcvctk"k"fÓceqtf"cod"ngu"ecvgiqtkgu"
d’edat següents:
Especialment recomanats per a la infància.
Per a tothom.
Pq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"9"cp{u0
Pq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"32"cp{u0
Pq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"35"cp{u0
Pq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"3:"cp{u0
40" Pq"ug"ugp{cnkv¦gp"gnu"rtqitcogu"tgeqocpcvu"Ðrgt"c"vqvjqoÑ"k"ﬁu"qrekqpcn"
nc"ugp{cnkv¦cek„"fgnu"swcnkÝecvu"eqo"c"Ðgurgekcnogpv"tgeqocpcvu"rgt"c"nc"kph pekcÑ0
Article 8
Característiques del codi de senyalització orientativa
30" Gn"eqfk"fg"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc"ﬁu"gn"ocvgkz"rgt"c"vqvu"gnu"rtguvcfqtu"fg"
ugtxgku"fg"vgngxkuk„0"Nc"okfc"jc"fg"ugt."eqo"c"o pko."kiwcn"c"nc"fgn"nqiqvkr"fgnu"
prestadors i ha de fer possible que una persona teleespectadora el percebi. S’ha de
situar a la banda superior esquerra de la pantalla.
40" Gn"eqfk"fg"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc"ﬁu"gn"ugi¯gpv<
Cap senyalització: per a tothom.
Rodona verda: especialment recomanat per a la infància.
Quadrat amb fons groc amb un 7: no recomanat per a menors de 7 anys.
Quadrat amb fons groc amb un 10: no recomanat per a menors de 10 anys.
Quadrat amb fons groc amb un 13: no recomanat per a menors de 13 anys.
Triangle amb fons vermell amb un 18: no recomanat per a menors de 18 anys.
Article 9
Advertiment acústic
Els programes no recomanats per a menors de 18 anys han d’incorporar un sep{cn"uqpqt"jqoqigpk"fÓwp"ugiqp"fg"fwtcfc"cn"eqogp›cogpv"fg"nÓgokuuk„"k"fgurtﬁu"
de cada interrupció publicitària, el qual ha de coincidir amb l’inici de l’emissió de
l’advertiment òptic.
Article 10
Inserció i durada del codi de senyalització orientativa
1. Al començament de l’emissió de cada programa de televisió i en reprendre’s
nÓgokuuk„"fgurtﬁu"fg"ecfc"kpvgttwrek„"rgt"kpugtkt"rwdnkekvcv"k"cpwpeku"fg"vgngxgpfc."
uÓjc"fÓkpenqwtg"nÓcfxgtvkogpv."hgv"rgt"okvlcpu"”rvkeu"k"ce¿uvkeu."uk"guecw."eqttgurqpgpv"
al codi de senyalització orientativa que informi les persones espectadores del grau
fÓkfqpg•vcv"rgt"cn"r¿dnke"ogpqt"fÓgfcv0
40" Ngu"uﬂtkgu"swg"gogvkp"fg"ocpgtc"eqpvkpwcfc"fqu"q"oﬁu"ecr vqnu"ugpug"kpvgttwrek„"rwdnkekv tkc"uÓjcp"fg"ugp{cnkv¦ct"c"nÓkpkek"fg"ecfc"ecr vqn0
3. Els advertiments òptics del codi de senyalització s’han de mantenir, com a
o pko."fwtcpv"vtgpvc"ugiqpu"c"nÓkpkek"fg"nÓgokuuk„"fgn"rtqitcoc"k"fwtcpv"fgw"ugiqpu"
fgurtﬁu"fg"ecfc"kpvgttwrek„"rwdnkekv tkc."c"gzegrek„"fg"nc"ugp{cnkv¦cek„"eqttgurqpgpv"
a programes no recomanats per a menors de 13 anys, que, en horari protegit, s’ha
fg"ocpvgpkt"fwtcpv"vqvc"nÓgokuuk„0"Hqtc"fg"nÓjqtctk"rtqvgikv."pqoﬁu"ﬁu"qdnkicv”tkc"
la permanència de la senyalització corresponent a programes no recomanats per
a menors de 18 anys.
Nc"okfc"fgn"eqfk"jc"fg"hgt"rquukdng."eqo"c"o pko."swg"wpc"rgtuqpc"vgnggurgevcfqtc"
okvlcpc"gn"rgtegdk"k"rwiwk"nngikt"nc"kphqtocek„"swg"uÓjk"eqpvﬁ0
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Article 11
Rtqitcogu"fg"eqpvkpiwv"rqtpqit Ýe"k"fg"xkqnﬂpekc"itcvw•vc
30" C"nÓghgevg"fgn"swg"rtgxgw"nÓcrctvcv"5"fg"nÓctvkeng":3"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, els prestadors de serveis
fg"vgngxkuk„"pq"rqfgp"gogvtg"eqpvkpiwvu"fg"ect evgt"rqtpqit Ýe"q"fg"xkqnﬂpekc"
itcvw•vc0
40" Ugpu"rgtlwfkek"fg"nc"rtqjkdkek„"cpvgtkqt."gnu"fkuvtkdw•fqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"
poden incloure, dins dels programes que conformin llur oferta, els continguts a què
fa referència l’apartat anterior. Això no obstant, la recepció d’aquests continguts
jc"fg"ugt"eqpugpvkfc"gzrtguucogpv"k"gn"ugw"ceeﬁu"gurge Ýe."eqpfkekqpcv"rgt"okvlcpu"
vﬂepkeu"cfgswcvu."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓcrctvcv"6"fg"nÓctvkeng":3"fg"nc"Nngk"
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
Article 12
Programes de contingut esotèric
30" Gnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"jcp"fg"swcnkÝect"gnu"rtqitcogu"fg"eqpvkpiwv"guqvﬂtke"eqo"c"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"3:"cp{uÑ"k"jcp"fg"tgurgevct"nc"
senyalització i l’horari d’emissió que preveuen per a aquesta senyalització l’apartat
2 de l’article 8 i l’apartat 1 de l’article 14 d’aquesta Instrucció general.
40" C"nÓghgevg"fÓcswguvc"Kpuvtweek„"igpgtcn."uÓgpvﬁp"rgt"programes de contingut
esotèric aquells en què es posen en pràctica, entre d’altres, tècniques com ara la
màgia negra o la vidència.
Article 13
Programes informatius
Gnu"rtqitcogu"kphqtocvkwu"fkctku"guvcp"swcnkÝecvu"Ðrgt"c"vqvjqoÑ."fÓceqtf"cod"
gn"guvcdngkz"nÓctvkeng"9"fÓcswguvc"Kpuvtweek„"igpgtcn0"Pq"qduvcpv"ckz”."gp"gn"uwr”ukv"
swg"gogvkp"eqpvkpiwvu"uwuegrvkdngu"fg"rgtlwfkect"gn"fgugpxqnwrcogpv"h uke."ogptal o moral dels menors, s’ha d’advertir verbalment d’aquesta circumstància amb
caràcter previ a l’emissió.
CAPÍTOL II
Rcwvgu"jqt tkgu"rgt"c"nc"ugp{cnkv¦cek„"qtkgpvcvkxc"fgnu"rtqitcogu"fg"vgngxkuk„
Article 14
Horari protegit
30" Gnu"rtqitcogu"uwuegrvkdngu"fg"rgtlwfkect"gn"fgugpxqnwrcogpv"h uke."ogpvcn"q"
oqtcn"fgnu"ogpqtu"fÓgfcv."k"gp"eqpetgv."gnu"swcnkÝecvu"eqo"c"pq"tgeqocpcvu"rgt"c"
menors de 18 anys, no es poden emetre entre les 6 hores i les 22 hores i han de ser
qdlgevg"fÓcfxgtvkogpv"ce¿uvke"k"xkuwcn"uqdtg"nnwt"eqpvkpiwv0
40" Gp"gnu"eqpvgpkfqtu"kphcpvknu"pqoﬁu"uÓjk"rqfgp"gogvtg"rtqitcogu"swcnkÝecvu"
eqo"c"Ðgurgekcnogpv"tgeqocpcvu"rgt"c"nc"kph pekcÑ."Ðrgt"c"vqvjqoÑ."Ðpq"tgeqocpcvu"
rgt"c"ogpqtu"fg"9"cp{uÑ"k"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"32"cp{uÑ0
3. A l’efecte d’aquesta Instrucció general, són contenidors infantils els espais
vgngxkukwu"fktkikvu"c"cswguv"r¿dnke"swg"kpenqwgp"fkxgtuqu"rtqitcogu"eqppgevcvu"gpvtg"
uk"rgt"wp"q"oﬁu"gngogpvu"swg"cevwgp"eqo"c"Ýn"eqpfwevqt."eqo"ctc"wp"v vqn"eqo¿."gn"
itcÝuog"q"ngu"rgtuqpgu"rtgugpvcfqtgu0
Article 15
Promocions
30" Ngu"rtqoqekqpu"fg"rtqitcogu."ukiwk"swkp"gp"ukiwk"gn"hqtocv"fÓgokuuk„."cod"
kocvigu"q"cod"vgzv"uqdtgkortﬂu."jcp"fÓguvct"ugp{cnkv¦cfgu"fwtcpv"vqv"gn"rgt qfg"
d’emissió i han de seguir les mateixes pautes horàries per a la senyalització orientativa que s’apliquen a la programació que s’emet per televisió.
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2. El contingut de les promocions de programes emeses entre les 6 hores i les
44"jqtgu"jc"fg"tgurgevct"nc"ecvgiqtkc"fÓgfcv"Ðrgt"c"vqvjqoÑ0
50" Gp"gnu"eqpvgpkfqtu"kphcpvknu"pqoﬁu"uÓjk"rqfgp"rtqoqekqpct"rtqitcogu"swcnkÝecvu"
eqo"c"Ðgurgekcnogpv"tgeqocpcvu"rgt"c"nc"kph pekcÑ."Ðrgt"c"vqvjqoÑ."Ðpq"tgeqocpcvu"
rgt"c"ogpqtu"fg"9"cp{uÑ"k"Ðpq"tgeqocpcvu"rgt"c"ogpqtu"fg"32"cp{uÑ0
VëVQN"KKK
Protecció de la infància i l’adolescència davant la publicitat i la televenda adreçada
o protagonitzada per menors d’edat
Article 16
Mesures de protecció de la infància i l’adolescència davant la publicitat i la televenda
Sens perjudici de les prohibicions i restriccions que estableix la normativa
audiovisual i de publicitat vigent, entre les 6 hores i les 22 hores, i especialment
en els contenidors infantils, els prestadors de serveis de televisió han d’atendre a
les mesures de protecció dels menors següents pel que fa a l’emissió de publicitat
i televenda:
a) D’acord amb el nivell de coneixement de l’audiència infantil i adolescent,
i conscients del seu estat formatiu, els anuncis no han d’incitar a la violència o a
cometre actes delictius, ni a la discriminació per raó de naixement, ètnia, sexe,
orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància
personal o social.
d+" Ngu"rtguvcekqpu"k"nÓ¿u"fÓwp"rtqfwevg"fktkikv"cnu"ogpqtu"fÓgfcv"uÓjcp"fg"oquvtct"fg"
manera comprensible, coincident amb la realitat i amb un llenguatge senzill i adaptat
cn"pkxgnn"fg"fgugpxqnwrcogpv"fgn"r¿dnke"kphcpvkn"k"cfqnguegpv"cn"swcn"uÓcftg›c0
c) Els anuncis de productes dirigits als menors d’edat no poden contenir discriokpcekqpu"q"fkhgtﬂpekgu"rgt"tc„"fg"ugzg"gp"nÓ¿u"fgn"rtqfwevg"cpwpekcv0
f+" Pq"gu"rqv"gogvtg"ecr"hqtoc"fg"rwdnkekvcv"vgngxkukxc"fg"nqecnu"fg"lqe"k"fg"
serveis o d’espectacles violents o que incitin a la violència i de caràcter eròtic, ni
aquelles formes de publicitat televisiva que promoguin la contractació de serveis
de caràcter esotèric.
g+" Nc"rwdnkekvcv"q"nc"vgngxgpfc"fktkikfgu"c"ogpqtu"jcp"fg"vtcpuogvtg"wpc"kocvig"
igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.
Article 17
Difusió de publicitat en els contenidors infantils
1. Durant l’emissió dels contenidors infantils s’ha de tenir especial cura de
rtqvgikt"gnu"ogpqtu."rgt"nc"swcn"equc."c"oﬁu"fÓcvgpftg"c"ngu"oguwtgu"swg"guvcdngkz"
l’article 16, els prestadors de serveis de televisió no poden emetre:
a) Cap tipus de publicitat i televenda de begudes alcohòliques sigui quina en
sigui la graduació.
b) Cap tipus de publicitat i televenda de productes alimentaris adreçats als menors quan fomenti males pràctiques alimentàries o qualsevol altre comportament
perjudicial per a la salut.
2. Els contenidors infantils i les parts en què es puguin dividir no poden ser
patrocinats per subjectes que tinguin com a activitat principal l’elaboració, la
xgpfc"q"nc"fkuvtkdwek„"fgnu"rtqfwevgu"gurgekÝecvu"gp"ngu"nngvtgu"a i b de l’apartat
anterior.
Article 18
Publicitat i televenda de joguines
Els prestadors de serveis de televisió, pel que fa a la publicitat o la televenda de
joguines, han de respectar el següent:
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c+" Pq"eqphgtkt"oqxkogpv"c"nc"lqiwkpc"q"cniwpc"fg"ngu"ugxgu"rctvu"uk"pq"ﬁu"ecr"fgnu"
seus atributs reals i evitar incloure efectes de so que no són propis de la joguina. En
cas contrari, cal explicitar-ho.
b) Presentar la joguina amb una referència de la mida real fàcilment entenedora
per a l’infant.
e+" Pq"tge„ttgt."ukuvgo vkecogpv."c"kpvgtecnct"kocvigu"fg"rgtuqpcvigu"tgcnu"fÓcpkmació clàssica o generada per ordinador, amb les pròpies de la joguina.
f+" Cfcrvct"ngu"uqdtgkortguukqpu"swg"kphqtogp"uqdtg"ngu"ectcevgt uvkswgu"fg"nc"
joguina a les capacitats de comprensió i de lectura de l’infant pel que fa a la durada,
nc"okfc"k"gn"eqpvtcuv"fg"nc"vkrqitcÝc"gortcfc0
e) Evitar presentacions agressives o violentes de les joguines.
f) Sobreimprimir «Es venen per separat» en els missatges publicitaris en
gnu"swcnu"gu"tgrtgugpvgp"oﬁu"fÓwpc"lqiwkpc"q"gngogpvu"cffkekqpcnu"c"nc"swg"gu"
promociona.
g) El preu de l’objecte anunciat ha de constar de manera clara i manifesta d’acord
amb els barems següents:
Joguina de preu superior a 50 euros.
Joguina de preu superior a 150 euros.
Joguina de preu superior a 300 euros.
Article 19
Publicitat protagonitzada per menors d’edat
Els menors d’edat no poden ser utilitzats en anuncis publicitaris:
a) Que promoguin activitats prohibides per a infants i adolescents.
d+" Swg"rtgugpvkp."ugpug"oqvkw"lwuvkÝecv."kphcpvu"q"cfqnguegpvu"gp"ukvwcekqpu"
perilloses.
c) Que presentin infants i adolescents consumint begudes alcohòliques.
VëVQN"KX
Dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió
CAPÍTOL I
Dret a la informació
Article 20
Protecció del dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió
30" Ngu"rgtuqpgu"wuw tkgu"fgnu"ugtxgku"fg"vgngxkuk„"jcp"fg"fkurquct"fÓwpc"kphqtocek„"
fg"ngu"qhgtvgu"fg"rtqitcocek„"eqttgevc"k"cod"cpvgncek„"uwÝekgpv."rgt"vcn"fg"hceknkvct"
wp"eqpgkzgogpv"cfgswcv"uqdtg"gn"ugw"¿u"k"icwfkogpv0
40" Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"ictcpvkt"nÓgÝe ekc"fgn"ftgv"c"nc"kphqtocek„"fg"ngu"rgtuqpgu"
usuàries, els prestadors de serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la
Kpuvtweek„"igpgtcn"jcp"fg"hgt"r¿dnkec"nc"ugxc"qhgtvc"fg"rtqitcocek„"cod"wpc"cpvgncek„"o pkoc"fg"5"fkgu"tgurgevg"fgn"fkc"c"swﬂ"gu"tghgtgkzk"nc"rtqitcocek„"guogpvcfc"
c"vtcxﬁu"fgn"ugw"rtqrk"okvl "fg"eqowpkecek„0"Vcodﬁ"rqfgp"hgt/jq"rgt"swcnugxqn"
altre mitjà de comunicació social, inclosos els que utilitzen suport de distribució
audiovisual o electrònic.
Article 21
Contingut mínim de la publicitat de l’oferta de programació
30" Nc"rwdnkekvcv"fg"nÓqhgtvc"fg"rtqitcocek„"jc"fÓkpenqwtg"vqvc"nc"rtqitcocek„"
rtgxkuvc."k"jc"fÓgurgekÝect."eqo"c"o pko."gn"v vqn"k"gn"vkrwu"q"gn"iﬂpgtg"fgnu"rtqitcogu"
i l’hora d’emissió prevista. Aquesta publicitat comprèn tots els programes, llevat
dels de durada inferior a quinze minuts.
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40" NÓqhgtvc"fg"rtqitcocek„"jc"fÓkpenqwtg."vcodﬁ."ngu"kphqtocekqpu"ugi¯gpvu"gp"
relació amb els programes que s’indiquen a continuació:
c+" Gp"gnu"nnctiogvtcvigu"ekpgocvqit Ýeu."uÓjc"fÓkfgpvkÝect"gn"v vqn."gn"fktgevqt"q"
directora, l’any de producció i la nacionalitat.
d+" Gp"nc"tguvc"fÓqdtgu"cwfkqxkuwcnu"fg"Ýeek„."eqo"ctc"ngu"rgnán ewngu"eqpegdwfgu"
rgt"c"nc"vgngxkuk„."ngu"uﬂtkgu."gnu"ugtkcnu"k"ngu"vgngeqoﬂfkgu."uÓjc"fÓkpfkect"gn"v vqn"fg"
l’obra i, si escau, el de l’episodi programat.
c) En les retransmissions d’esdeveniments i en les retransmissions esportives,
s’ha d’indicar el fet que serà objecte de la retransmissió.
50" Nc"rwdnkekvcv"fg"nÓqhgtvc"fg"rtqitcocek„"jc"fÓkpenqwtg."ckz "ocvgkz."nc"swcnkÝecek„"fgnu"fkhgtgpvu"rtqitcogu"fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"guvcdngkz"gn"ecr vqn"K"fgn"
v vqn"KK"fÓcswguvc"Kpuvtweek„"igpgtcn0
Article 22
OqfkÝecek„"fg"nc"rtqitcocek„
30" Ngu"qhgtvgu"fg"rtqitcocek„"u„p"xkpewncpvu"rgt"cnu"rtguvcfqtu"fg"ugtxgku"fg"
vgngxkuk„0"Pqoﬁu"u„p"rquukdngu"ngu"oqfkÝecekqpu"gp"nc"rtqitcocek„"qhgtvc"swg"ukiwkp"
conseqüència d’esdeveniments imprevisibles, aliens a la voluntat del prestador de
serveis de televisió i que no els hagi pogut preveure raonablement en el moment
fg"hgt"r¿dnkec"nÓqhgtvc0
40" Ngu"oqfkÝecekqpu"swg"guvcdngkz"nÓcrctvcv"3"jcp"fg"ugt"eqowpkecfgu"cn"Eqpsell de l’Audiovisual de Catalunya com a màxim dins dels tres dies posteriors a
l’emissió.
3. Els desajustaments d’horaris en l’emissió en un màxim de deu minuts no es
eqpukfgtgp"oqfkÝecek„"fg"nc"rtqitcocek„0
Article 23
Mesures complementàries d’informació
Els prestadors de serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Instrucció general han de complementar la senyalització orientativa a què fa refetﬂpekc"gn"ecr vqn"K"fgn"v vqn"KK"fÓcswguvc"pqtoc."gurgekcnogpv"rgn"swg"hc"c"nc"rtqitcocek„"ugp{cnkv¦cfc"eqo"c"Ðpq"tgeqocpcfc"rgt"c"ogpqtu"fg"35"cp{uÑ"k"eqo"c"Ðpq"
tgeqocpcfc"rgt"ogpqtu"fg"3:"cp{uÑ."cod"nc"kphqtocek„"cffkekqpcn"swg"uÓgzvtgw"fg"
les variables que estableix l’article 4 de la Instrucció general. Aquesta informació
s’ha d’incorporar a les guies electròniques de programació o a les altres aplicacions
interactives que els prestadors esmentats ofereixin.
CAPÍTOL II
Acreditació del deure de comunicar la previsió de programació
Article 24
Comunicació al Consell de l’Audiovisual de Catalunya de la previsió de programació
1. Per tal d’acreditar el deure de comunicar la previsió de programació, els
prestadors de serveis de televisió han de trametre al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, tres dies abans d’emetre-la, d’acord amb el formulari aprovat per acord
del Ple disponible al web del Consell, la informació següent:
V vqn"fgn"rtqitcoc"k."uk"uÓguecw."fg"nÓgurck"eqpvgpkfqt0
En el cas d’un espai contenidor, tota la informació sol·licitada referent tant al
contenidor com als programes que s’hi inclouen.
Fcvc"fÓgokuuk„."jqtc"fÓkpkek"k"jqtc"fg"Ýpcnkv¦cek„0
Tipologia del programa.
Productora i any de producció.
Pcekqpcnkvcv"fg"nc"rtqfweek„."nngpiwc"qtkikpcn"k"nngpiwc"fÓgokuuk„0
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En el cas que es tracti d’una redifusió, cal indicar-ho.
SwcnkÝecek„"cvqticfc"c"nc"rtqfweek„0
Gp"ngu"gokuukqpu"ugtkcfgu."p¿ogtq"fÓgokuuk„"k."uk"uÓguecw."v vqn"fgn"ecr vqn0
40" Nc"kphqtocek„"guogpvcfc"gp"nÓcrctvcv"cpvgtkqt"uÓjc"fg"vtcogvtg."rtghgtkdngogpv."
per via telemàtica.
Article 25
Sol·licitud d’informació addicional
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot requerir els prestadors de serveis
de televisió que facilitin les dades addicionals, amb el detall que calgui, que permetin comprovar el compliment de les obligacions que estableix aquesta Instrucció
general.
Article 26
EqpÝfgpekcnkvcv"fg"ngu"fcfgu
1. Tant la informació a la qual fa referència l’article 24, com les informacions
cffkekqpcnu"c"swﬂ"gu"tghgtgkz"nÓctvkeng"47."tguvgp"uwdlgevgu"cn"swg"guvcdngkz"nc"Nngk"
orgànica 15/1999, de 13 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 dels prestadors de serveis de televisió, en especial mitjançant l’informe
cpwcn"swg"cswguv"Eqpugnn"gncdqtc"fg"eqphqtokvcv"cod"nÓctvkeng"34"fg"nc"Nngk"414222."
de 4 de maig.
VëVQN"X
Règim sancionador
Article 27
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 28
Infraccions i sancions
Ngu"kphtceekqpu"k"ucpekqpu"crnkecdngu"cnu"rtguvcfqtu"k"fkuvtkdw•fqtu"fg"ugtxgku"fg"
televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció general són les que estableix
gn"ecr vqn"K"fgn"v vqn"KZ"fg"nc"Nngk"4414227."fg"4;"fg"fgugodtg."fg"nc"eqowpkecek„"
audiovisual de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Gnu"etkvgtku"fg"swcnkÝecek„"swg"guvcdngkz"nc"Kpuvtweek„"igpgtcn"pq"gzenqwgp"nc"
possibilitat que els prestadors de serveis de televisió, de manera individual, puguin
proporcionar sistemes de control o informació addicional destinada als pares, les
mares o les persones responsables de menors d’edat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els prestadors de serveis de televisió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instrucció
general poden donar compliment a l’obligació de l’article 23 de la Instrucció general
fg"ocpgtc"rtqitguukxc"Ýpu"cn 2010.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Instrucció general deroga 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 aprovada per mitjà de l’Acord 117/2004, de
17 de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Instrucció general entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
(07.354.136)
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