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Presentació

Aquest exemplar conté la versió consolidada de 
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i és el resultat de 
la integració de les modificacions que estableixen el 
Decret llei 2/2010, del 30 de març, pel qual es modi-
fica la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual.

El Decret llei 2/2010 inclou les modificacions que 
afecten les regles d’elecció dels membres que com-
ponen els òrgans de govern de la Corporació per a 
evitar que les conjuntures en dificultin la renovació 
i facilitar la continuïtat en la governança de la Corpo-
ració, amb una especial consideració vers el presi-
dent o presidenta del Consell de Govern. 

La darrera integració al text consolidat s’ha fet amb 
motiu de l’entrada en vigor normativa de la Llei 2/2012, 
que ha suposat una revisió global del funcionament 
del òrgans rectors dels mitjans públics de comunica-
ció audiovisual. En concret, i pel que fa a la Corpo-
ració, estableix una nova estructura simplificada dels 
seus òrgans de govern, destacant, entre altres mesu-
res, la reducció del nombre de membres del Consell 
de Govern, que passen de dotze a sis, i la supressió 



de la figura del director o directora general, les fun-
cions de la qual passen a ser exercides pel president 
o presidenta del Consell. 

Cal advertir que en la consolidació dels textos le-
gislatius s’ha inclòs el preàmbul del Decret llei 2/2010 
i un extracte de la Llei 2/2012 en la part que afecta la 
llei reguladora de la Corporació.

Finalment, cal destacar que la finalitat d’elaborar 
aquest text consolidat és facilitar la consulta actualit-
zada de la Llei 11/2007 de manera congruent amb la 
resta de disposicions normatives que formen part del 
nostre ordenament jurídic i que afecten directament 
el text consolidat. Per aquest motiu, a més d’incor-
porar les afectacions directes, en alguns casos s’ha 
considerat convenient de fer anotacions a peu de pà-
gina sobre el règim transitori i la constitució del nou 
Consell de Govern de la Corpora ció Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, sobre la regulació del servei públic 
audiovisual de Catalunya inclosa en la Llei 22/2005, 
del 29 de desembre, de la comunicació audiovi-
sual de Catalunya, i sobre el paper i l’abast dels mit-
jans de comunicació en la realització de la missió de 
prevenció, detecció i eradicació de la violència mas-
clista establerta per la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la vio lència masclista.

Convé fer avinent que el text consolidat té un ca-
ràcter estrictament informatiu; en cas de dubte en la 
seva interpretació i a efectes legals, l’únic text amb 
plena validesa jurídica és el de la llei publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Anna Casas i Gregorio
Oficina de Qualitat Normativa
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Part expositiva de les normes que regulen la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Preàmbul de la Llei 11/2007
La creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió, l’any 1983, i el desplegament que se n’ha fet 
fins a l’actualitat han estat unes de les fites de la his-
tòria recent més importants en el procés de recupera-
ció de les institucions d’autogovern i de normalit-
zació cultural i lingüística de Catalunya, i també han 
tingut un paper important en l’impuls i el desenvolu-
pament de la indústria audiovisual catalana.

Durant aquestes dues dècades, el sector de l’au-
diovisual ha experimentat canvis profunds. La su-
peració dels monopolis de la ràdio, la televisió i les 
telecomunicacions, l’aparició de nous operadors 
i els múltiples avenços tecnològics, especialment en 
el camp de la digitalització, han modificat substan-
cialment l’entorn sociocultural i competitiu en què 
s’han de desenvolupar els nous mitjans i serveis pú-
blics de comunicació audiovisual.

Aquest nou context exigeix una àmplia revisió dels 
models anteriors i reclama una definició de la funció 

Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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i les obligacions del servei públic. Aquesta funció ha 
d’incloure també mesures adequades per a evitar 
l’anomenada fractura digital en el trànsit cap a la so-
cietat de la informació i garantir l’accés universal a les 
diverses modalitats de difusió del coneixement, de la 
informació i de les expressions culturals.

Així mateix, a Catalunya el nou context del sector 
audiovisual també exigeix que es faci una revisió 
profunda del que estableix la llei de creació de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. La Reso-
lució 3/VI del Parlament, adoptada en la sessió del 
Ple del 15 de desembre de 1999, fixa per unanimitat 
les bases d’un nou marc legal del sistema de 
comunica cions, les grans línies de promoció de l’es-
pai català de comunicació i els principis generals 
dels mitjans de comunicació públics i privats. Se-
gons aquesta resolució, el nou funcionament de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha de se-
guir els criteris d’independència, de professionalitat 
i de viabilitat econòmica; s’ha d’adequar a les noves 
exigències dels canvis tecnològics i a les demandes 
emergents de la societat; ha de dotar de més atri-
bucions el consell d’administració pel que fa a la 
gestió i l’estratègia empresarials, i ha de garantir 
que els organismes rectors dels mitjans públics si-
guin integrats per experts i gestors que responguin 
a un perfil professional amb un règim rigorós d’in-
compatibilitats. Aquesta resolució recorda també 
les exigències que han de complir els mitjans pú-
blics en matèria de programació i de continguts, 
i destaca la necessitat de potenciar la funció cultu-
ral i educativa que tenen encomanada i de difondre 
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els valors democràtics, cívics i ètics, i també els 
drets humans.

Aquesta llei té per objecte substituir la regulació que 
estableix la Llei 10/1983, del 30 de maig, de crea ció 
de l’ens públic Corporació Catalana de  Ràdio i Televi-
sió i de regulació dels serveis de radio difusió i televi sió 
de la Generalitat de Catalunya, per a adequar la Cor-
poració Catalana de Ràdio i  Televisió als nous reptes 
tecnològics i socioculturals. Per a assolir aquests ob-
jectius, s’estableix la regulació que s’exposa a con-
tinuació. 

En primer lloc, cal dir que la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió passa a denominar-se Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, com a conse-
qüència de l’ampliació de les seves funcions d’acord 
amb els canvis tecnològics que s’han produït des de 
la promulgació de la Llei 10/1983, i també en previsió 
dels que es puguin produir en el futur. 

El capítol I es dedica a les disposicions generals. 
El capítol II estableix la naturalesa i el règim jurídic 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Pel que fa a l’organització, determinada pel capí-

tol III, es manté bàsicament l’estructura de la Corpo-
ració que estableix la Llei 10/1983, però es dota de 
noves funcions el Consell de Govern i el president o 
presidenta d’aquest, el qual assumeix la represen-
tació institucional de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. D’altra banda, s’introdueix la par-
ticipació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en 
l’elecció dels membres del Consell de Govern que tria 
el Parlament, per a valorar la idoneïtat dels candidats. 
La durada del mandat dels membres del Consell de 
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Govern es fixa en un període superior a una legisla-
tura per a garantir-ne la independència.

El director o directora general 1 assumeix la mà-
xima capacitat executiva de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, la qual dirigeix per encàrrec 
del Consell de Govern. El director o directora general 
és nomenat pel Consell de Govern entre professio-
nals de prestigi, després d’una convocatòria pública.

Atesa la valoració de les decisions sobre la pro-
gramació dels canals del servei públic, es redefineix 
el Consell Assessor de Continguts i de Programació 
com a òrgan que assisteix el Consell de Govern i el 
director o directora general en la definició i l’ava luació 
de les polítiques i les estratègies de programació.

El capítol IV, relatiu a les formes de gestió, es-
tableix que la gestió del servei públic i el d’àrees 
incloses en l’activitat de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals s’ha de dur a terme per mit-
jà d’empreses públiques, que han d’adoptar la for-
ma de so cietat anònima.

El capítol V desenvolupa el concepte i el contingut 
del contracte programa, que ja s’ha apuntat com a 
instrument jurídic en el capítol I.

El capítol VI tracta dels principis, els objectius i les 
obligacions de la programació del servei públic de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a dur 
a terme les directrius del mandat marc i els compro-
misos específics acordats en el contracte programa.

Els capítols VII, VIII i IX regulen les matèries de 
pressupost i finançament, patrimoni i personal. 

1. Aquest òrgan va ser suprimit per l’article 11 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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El capítol X determina els tres tipus de control de 
què és objecte la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals: el control parlamentari, el control del 
compliment de la funció de servei públic i el control 
pressupostari i financer. 

La part final de la Llei inclou tres disposicions ad-
dicionals, una disposició transitòria, una disposició 
derogatòria i dues disposicions finals. 

Preàmbul del Decret llei 2/2010
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té 
un pes específic molt important en el mapa de l’ofer-
ta de mitjans de comunicació i és, també, un motor 
fonamental de la indústria audiovisual catalana. Per 
aquest motiu es fa imprescindible que els seus òr-
gans de govern i de gestió no es vegin afectats per 
conjuntures que siguin alienes al seu funcionament 
ordinari.

Des d’aquest punt de vista, és important sub-
ratllar la voluntat d’elegir els membres dels òrgans 
de govern a través d’una majoria de dos terços del 
Parlament, sense que això pugui esdevenir un me-
canisme que condueixi al bloqueig per part de cap 
minoria en el moment de renovar les vacants que es 
puguin produir.

En aquest sentit, cal garantir que les vacants que 
es produeixin abans de la finalització del mandat or-
dinari dels membres del Consell de Govern que ha-
guessin estat elegits per una majoria de dos terços 
puguin ser renovades per majoria absoluta després 
d’una primera votació. D’aquesta manera s’assegura 
la plena continuïtat en la governança de la Corpo-
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ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, deixant-la al 
marge de les contingències pròpies de cada con-
juntura.

Els reptes immediats que ha d’afrontar la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals són de màxi-
ma importància per a aquest ens públic. L’apagada 
analògica completa planteja la necessitat de definir 
l’oferta estratègica de canals i continguts que han 
d’oferir els mitjans públics; també cal aplicar el re-
cent Conveni col·lectiu que han aprovat els treballa-
dors, i s’està en ple procés de negociació del con-
tracte programa que ha de regir la Corporació durant 
els propers quatre anys. Aquests i altres elements 
justifiquen amb escreix la necessitat que el Consell 
de Govern disposi d’una presidència elegida per la 
majoria del Parlament que pugui representar i lide-
rar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
al marge de controvèrsies conjunturals en el procés 
d’elecció. Els mecanismes interns que s’han posat en 
marxa davant la situació excepcional que comporta 
el fet que la presidència estigui vacant, configuren 
una situació de provisionalitat que s’ha de perllongar 
el mínim temps possible abans no es restableixi la 
normalitat. L’eventualitat que no es pogués elegir un 
nou president o presidenta situaria la Corporació en 
una posició de debilitat davant dels canvis i els pro-
cessos de negociació que ha d’afrontar, els quals es 
produeixen en un context de creixent complexitat del 
sector audiovisual i de les dificultats pròpies de la crisi 
econòmica en què ens trobem.

Les circumstàncies exposades justifiquen la neces-
sitat extraordinària i urgent d’aquest Decret llei, d’acord 
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amb el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern.

Preàmbul de la Llei 2/2012 (extret)
La Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, es va aprovar amb 
la voluntat d’adequar la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió als nous reptes tecnològics i sociocul-
turals i, alhora, continuar el procés de recuperació de 
les institucions d’autogovern i de normalit zació cultu-
ral i lingüística de Catalunya, que en aquest àm-
bit s’havia iniciat amb la creació de la Corporació, 
l’any 1983.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2007, la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals ha seguit 
els criteris fixats d’independència, professionalitat i 
viabilitat econòmica; s’ha anat adaptant a les noves 
exigències dels canvis tecnològics i ha col·laborat 
 activament en l’impuls i el desenvolupament de la 
indústria audiovisual catalana.

No obstant això, l’experiència dels darrers anys re-
comana revisar el funcionament dels òrgans rectors 
dels mitjans públics de comunicació audiovisual. La 
racionalització de les estructures i la redistribució de 
les funcions d’aquests òrgans rectors podrien afavo-
rir una gestió i una estratègia empresarials més àgils 
i eficients, amb el consegüent estalvi de costos que 
comportaria la reordenació del vèrtex directiu de la 
Corporació.

D’altra banda, els diversos reptes que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals ha d’afrontar 
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amb urgència, com ara la definició de les ofertes es-
tratègiques de continguts i, especialment, la urgència 
per a iniciar el procés de negociació del contracte 
programa que ha de regir la Corporació durant els 
propers quatre anys, tal com ha recordat la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya en l’informe 13/2011, 
justifiquen amb escreix la necessitat que la Corpo-
ració estigui regida per òrgans de govern amb una 
estructura simplificada que garanteixi l’eficiència en 
l’exercici de les seves funcions i que disposin, com a 
mecanisme de decisió, d’un sistema de majories que 
assegurin la plena continuïtat en la governança de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al mar-
ge de les contingències pròpies de cada conjuntura.

Les circumstàncies exposades justifiquen la ne-
cessitat d’aquesta llei, per mitjà de la qual es redueix 
el nombre de membres del Consell de Govern i del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i se suprimeix la figura de director o directora gene-
ral establerta per la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, 
com a òrgan executiu de la Corporació. Les funcions 
d’aquesta figura s’addicionen a les del president o 
presidenta del Consell de Govern, que, d’aquesta 
manera, assumeix la direcció executiva ordinària de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Així doncs, la modificació que ara es planteja de 
la Llei 2/2000, de la Llei 22/2005 i de la Llei 11/2007 
no comporta un canvi conceptual ni substancial en el 
marc de referència legal general del sector audiovi sual, 
dissenyat i configurat per la normativa sectorial vigent, 
sinó que, bàsicament, implica un canvi instrumental i 
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organitzatiu que, bo i mantenint el model de comuni-
cació de caràcter independent, ha de facilitar la gover-
nança del sistema i, alhora, fer-lo més eficient amb el 
consegüent estalvi de recursos. En l’actual situació ex-
traordinària de crisi econòmica, cal emmarcar aquesta 
actuació dins el context de mesures legislatives im-
pulsades darrerament en altres àmbits de l’activitat 
de l’Administració catalana, d’acord amb els objectius 
definits en el Pla de Govern 2011-2014, que pretenen 
l’agilitat i reestructuració administrativa i la simplificació 
i racionalització de la regulació administrativa.

Les modificacions d’aquestes tres lleis en l’àmbit 
audiovisual es plantegen amb aquests objectius, i a 
l’empara de les competències que la Generalitat té 
atribuïdes en matèria de mitjans de comunicació so-
cial i serveis de contingut audiovisual, amb la voluntat 
d’introduir-hi els canvis requerits per a instrumentar 
les reformes i mantenir la coherència interna de les 
tres lleis afectades.

[...]
Finalment, el capítol III conté tots els preceptes mo-

dificatius de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En pri-
mer lloc, es redueix el nombre de membres del Con-
sell de Govern de la Corporació, que passa de dotze 
a sis. Aquesta circumstància respon tant a criteris tèc-
nics, de millora de l’operativitat del Consell de Govern, 
com també a objectius de contenció de la despesa 
econòmica i de recerca d’una major eficiència en el 
funcionament del sector públic de la Generalitat. La 
reducció en la composició del Consell de Govern de la 
Corporació fa necessària la modificació d’altres pre-
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ceptes. La resta de canvis introduïts en l’estructura i 
el funcionament dels òrgans de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals responen a l’assumpció 
per part del president o presidenta de la Corporació 
de gran part de les funcions de direcció executiva 
ordinària de l’entitat, fins ara atribuïdes al director o 
directora general, com a conseqüència de la supres-
sió d’aquest òrgan, en la mateixa línia d’austeritat.

Aquesta regulació es completa amb les disposi-
cions que clouen la Llei. La disposició addicional 
primera, en congruència amb la nova composició 
més reduïda del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya i del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, fixa un termini per a la 
constitució efectiva d’aquests òrgans, i preveu d’una 
manera expressa el manteniment dels actuals mem-
bres en ambdós consells, malgrat que es produeixi 
l’expiració del termini de llur mandat, fins a la presa 
de possessió dels nous membres. Les disposicions 
addicionals segona, tercera i quarta al·ludeixen, res-
pectivament, a la renovació dels membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, la primera renovació 
parcial del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
la primera renovació parcial del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
També fan referència al procediment específic que 
haurà de regular els respectius reglaments de fun-
cionament intern.

Es manté, de manera transitòria, fins a la constitució 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Con-
sell de Govern de la Corporació, la vigència, respecti-
vament, de determinats preceptes de la Llei 2/2000 i 
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de la Llei 11/2007, que incorporen quòrums de con-
vocatòria, d’assistència i d’adopció d’acords, que han 
de continuar essent aplicables durant el règim tran-
sitori previst. La disposició derogatòria incideix en de-
terminats preceptes d’aquestes dues mateixes lleis, el 
contingut dels quals esdevé inaplicable i resulta con-
tradictori amb aquesta nova regulació legal.

Part dispositiva consolidada

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte2

L’objecte d’aquesta llei és regular la prestació del 
servei públic de comunicació audiovisual de la Gene-
ralitat, d’acord amb l’article 23.1 de la Llei 22/2005, 
del 29 de desembre, de la comunicació audiovi-
sual de Catalunya, i establir el règim jurídic de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Article 2. Funció de servei públic3

El servei públic de comunicació audiovisual de la 
Generalitat consisteix, d’acord amb el que estableix 
l’article 23.2 de la Llei 22/2005, en la posada a dis-

2 i 3  Cal tenir present, als efectes de determinar les obligacions del servei públic, el que 
estableixen el títol III «Del servei públic audiovisual a Catalunya» de la Llei 22/2005, 
del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i l’article 24 de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista:

Article 24. Obligacions de servei públic
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els operadors locals han 
d’incloure, entre les obligacions de servei públic, l’obligació de promoure la 
sensibilització de la societat catalana pel que fa al respecte i el reconeixe-
ment dels sabers i les aportacions de les dones, i contra qualsevol forma de 
violència masclista.
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posició dels ciutadans de Catalunya d’un conjunt de 
continguts audiovisuals i dels altres serveis que es 
determinin en el contracte programa que la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de subscriu-
re amb el Govern de la Generalitat, i que és regulat 
pel capítol V, orientats a satisfer les necessitats de-
mocràtiques, socials i culturals dels ciutadans, a ga-
rantir un accés universal a la informació, la cultura 
i l’educació, a difondre i promocionar la llengua cata-
lana i a oferir un entreteniment de qualitat.

Capítol II. Naturalesa i règim jurídic 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Article 3. Naturalesa

1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és 
una entitat de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar.

2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
resta formalment adscrita a l’Administració de la 
Generalitat per mitjà del departament competent 
en matèria audiovisual.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
actua amb plena autonomia funcional respecte de 
l’Administració a la qual resta adscrita, en els ter-
mes establerts per aquesta llei i per la Llei 22/2005.

Article 4. Règim jurídic 

1. L’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals s’ha d’ajustar a les normes de dret 
privat, llevat dels supòsits en què la llei determini 
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l’aplicació del dret públic i, en tots els casos, en 
les relacions de la Corporació amb l’Administració 
a la qual resta adscrita.

2. La contractació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i de les seves empreses filials 
resta sotmesa al dret privat, llevat dels supòsits 
en què s’hagi de regir per la legislació sobre con-
tractació administrativa. En tots els casos, s’han 
de respectar els principis generals establerts per 
la legislació sobre contractació de les administra-
cions públiques.

3. Els acords dictats pels òrgans de govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i les pre-
tensions que se’n dedueixin són competència de 
la jurisdicció que correspongui en cada cas, sense 
necessitat de formular cap reclamació prèvia ni 
cap recurs administratiu.

Capítol III. Estructura de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Secció primera. Òrgans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 5. Òrgans4

 1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
s’estructura en els òrgans següents:

 a) El Consell de Govern i el president o presidenta.
 b) El Consell Assessor de Continguts i de Progra-

mació.

4. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 11 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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 2. L’administració i el govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals corresponen al Consell 
de Govern, que desenvolupa les seves funcions 
de direcció executiva ordinària per mitjà del seu 
president o presidenta, el qual pot delegar aques-
tes funcions en els consellers. El president o pre-
sidenta del Consell de Govern també presideix la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Secció segona. El Consell de Govern 

Article 6. Naturalesa del Consell de Govern

1. El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern 
i administració de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en el marc de les competències 
que li atribueix aquesta llei.

2. El Consell de Govern ha d’escoltar el Consell As-
sessor de Continguts i de Programació, abans de 
prendre decisions, en els casos en què aquesta 
llei ho determina.

3. Corresponen al Consell de Govern les competèn-
cies que aquesta llei no atribueix expressament 
a cap altre òrgan.

Article 7. Composició del Consell de Govern 
i elecció dels membres que l’integren i del 
president o presidenta

 1. El Consell de Govern és integrat per sis membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professio-
nals rellevants.5

5. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 12.1 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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 2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi 
i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris es-
trictes de competència professional. A aquest efec-
te, s’ha de valorar especialment que hagin exercit 
funcions d’administració, d’alta direcció, de control 
o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades. Aquests 
mèrits han d’ésser justificats de manera concreta 
en l’informe sobre els candidats a què fa referèn-
cia l’apartat 3. Si en una primera votació no s’obté 
aquesta majoria de dos terços, els membres són 
elegits per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.6

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya la llista dels candidats a formar 
part del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, en un nombre que 
pot ésser superior al de les vacants existents. El 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’emetre 
un informe sobre cadascun dels candidats rela-
tiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càr-
rec, i ha de trametre els dits informes al Parlament, 
abans de la compareixença i l’examen públic dels 
candidats davant la comissió que correspongui.

 4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
president o presidenta del Consell de Govern d’en-
tre els sis membres que l’integren. Si en una prime-
ra votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, 

6. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 12.2 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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el president o presidenta del Consell de Govern és 
elegit per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.7

 5. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el mem-
bre substitut és elegit pel Parlament, per majoria 
de dos terços, seguint el mateix procediment que 
estableix l’article present. Si en una primera vo-
tació no s’obtingués aquesta majoria, el membre 
substitut és elegit per majoria absoluta en una se-
gona votació a realitzar en la mateixa sessió.

Si el membre que s’ha de substituir és el president 
o presidenta del Consell de Govern, el nou presi-
dent o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, 
entre els dotze membres, per una majoria de dos 
terços. Si en una primera votació no s’obtingués 
aquesta majoria, el president o presidenta és ele-
git per majoria absoluta en una segona votació a 
realitzar en la mateixa sessió.8

 6. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresi-
dència, que pot exercir les funcions delegades que 
el president o presidenta consideri pertinents.9

Article 8. Estatut personal dels membres 
del Consell de Govern

1. Els membres del Consell de Govern tenen una de-
dicació a temps complet al càrrec, actuen amb 

7. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 12.3 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

8. Aquest apartat ha estat afegit per l’article únic del Decret llei 2/2010, del 30 de 
març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

9. Aquest apartat ha estat afegit per l’article 12.4 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (aprovat com a apartat 5, 
esmenat posteriorment en la correcció d’errades de publicació BOPC 263/09, 
29.02.2012, p. 7).



Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 29

plena independència i neutralitat i no estan sot-
mesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de 
llurs funcions.

2. Els membres del Consell de Govern tenen la con-
dició d’alts càrrecs de la Generalitat i resten sub-
jectes a la legislació aplicable a aquests.

3. La condició de membre del Consell de Govern és 
incompatible amb la condició de membre del Par-
lament o del Govern, amb l’exercici de qualse-
vol càrrec d’elecció o designació polítiques, amb 
l’exercici d’activitats en les administracions públi-
ques i amb l’exercici de funcions de direcció o 
executives en partits polítics, organitzacions sin-
dicals o empresarials.

4. Els membres del Consell de Govern no poden te-
nir interessos directes ni indirectes en empreses 
audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, 
de publicitat, d’informàtica, de telecomunica-
cions o d’Internet, ni en qualsevol mena d’entitat 
relacionada amb el subministrament o la dota-
ció de material o de programes a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves 
empreses filials, ni amb cap mena de prestació 
de serveis o de relació laboral en actiu amb te-
levisions o ràdios públiques ni en llurs empreses 
filials.

5. Si un membre del Consell de Govern es troba en 
algun dels supòsits d’incompatibilitat especificats 
per aquest article, disposa de tres mesos per a 
adequar la seva situació al que estableix la Llei. 
Si no ho fa, se’n produeix el cessament de manera 
automàtica.
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Article 9. Durada del mandat dels membres 
del Consell de Govern

1. El mandat dels membres del Consell de Govern té 
una durada de sis anys. Els dits membres no po-
den renovar el mandat, llevat que hagin accedit al 
càrrec dins els sis mesos anteriors al finiment del 
mandat, excepte el president o presidenta, que no 
el pot renovar en cap cas.

2. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels mem-
bres del Consell de Govern. El president o presi-
denta s’ha de renovar cada sis anys, coincidint 
amb el finiment del mandat.

3. En el cas de vacant d’un membre del Consell de 
Govern sobrevinguda abans de dotze mesos del fi-
niment del mandat, s’ha de nomenar un nou mem-
bre, de conformitat amb el que estableix l’article 7. 
El mandat d’aquest nou membre fineix en la da-
ta en què hauria finit el mandat del membre que 
substitueix.

4. Els membres del Consell de Govern cessen quan 
fineix llur mandat, però continuen exercint les fun-
cions que els corresponen fins a la presa de pos-
sessió dels nous consellers. 

5. Els membres del Consell de Govern cessen per 
renúncia o traspàs, per incapacitat permanent per 
a l’exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevin-
guda, per inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics o per condemna ferma per delicte dolós, 
sens perjudici del que estableix la Llei 14/2005, 
del 27 de desembre, sobre la intervenció del Par-
lament de Catalunya en la designació de les au-
toritats i els càrrecs de designació parlamentària 
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i sobre els criteris i els procediments per a ava luar-
ne la idoneïtat.

Article 10. Durada del mandat del president 
o presidenta del Consell de Govern 

1. El mandat del president o presidenta del Consell 
de Govern té una durada de sis anys i en cap cas 
no pot ésser renovat.

 2. El president o presidenta del Consell de Govern pot 
ésser separat del càrrec pel Ple del Parlament, per 
una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell 
de Govern acordada per dos terços dels seus mem-
bres, amb la consideració prèvia de la comissió de 
control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Si en una primera votació no 
s’obté aquesta majoria de dos terços, el president 
o presidenta del Consell de Govern és separat del 
càrrec per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en les mateixes sessions del Consell 
de Govern i del Ple del Parlament, respectivament.10

Article 11. Competències del Consell 
de Govern

El Consell de Govern té les funcions següents: 
a) Establir les directrius bàsiques de l’organització 

i l’actuació empresarial de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials.

 b) Proposar al Govern de la Generalitat la creació de 
noves empreses filials, la dissolució i la liquidació 

10. Aquest apartat ha estat afegit per l’article 13 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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d’empreses filials existents i la inversió o desinver-
sió en altres societats mercantils.

 c) [derogada]11

 d) Nomenar i separar, a proposta del president o pre-
sidenta, el personal directiu de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i de les seves em-
preses filials.12

e)  Establir els mecanismes de participació en l’elaboració 
del contracte programa, que han d’incloure un infor-
me preceptiu dels representants dels treballadors i del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació.

 f) Aprovar la proposta de contracte programa i vetllar 
perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Par-
lament.13

 g) Establir les directrius pertinents perquè la progra-
mació compleixi la missió de servei públic que té 
encomanada, d’acord amb el contracte programa. 

 h) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el 
pla d’activitats de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les 
seves empreses filials.14 

 i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupa-
ment de les activitats de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

 j) Aprovar, a proposta del president o presidenta, les 
plantilles i l’organigrama de la Corporació Catalana 

11. Aquesta lletra ha estat derogada per l’article 14.1 de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

12. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

13. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

14. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses fi-
lials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.15

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el 
règim de retribucions del personal de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials.16

 l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
comptes i els avantprojectes de pressupost de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de 
les seves empreses filials.17

  Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals prèviament 
a l’autorització dels òrgans competents de la Ge-
neralitat. 

 n) Requerir al president o presidenta, en qualsevol 
moment, informació sobre qualsevol aspecte de 
la seva gestió.18

 o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

 p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
criteris de programació dels mitjans de comunica-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.19

15. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

16. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

17. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

18. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

19. Aquesta lletra ha estat modificada per l’article 14.2 de la Llei 2/2012, del 22 de 
febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

 m)
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 q) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, 
d’acord amb la regulació vigent i el contracte programa. 

 r) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els con-
flictes que es plantegin amb relació al dret de rec-
tificació.

 s) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de 
béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, mo-
dificar i extingir tota classe de drets personals i re-
als, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

 t) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els 
límits establerts per la llei; fer qualsevol operació 
sobre accions, obligacions o altres títols valors, i fer 
actes dels quals resulti la participació en altres so-
cietats, amb la concurrència a la seva constitució 
o bé amb la subscripció d’accions en augments 
de capital o altres emissions de títols valors.

u) Autoritzar l’atorgament de tota classe d’actes, 
contractes o negocis jurídics, amb els pactes, les 
clàusules i les condicions que consideri pertinent, 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

 v) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels ser-
veis que requereixin una contraprestació econò-
mica dels usuaris.

w) Aprovar els informes que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals hagi d’elevar al Parlament, 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, si es-
cau, al Govern de la Generalitat.

 x) Participar amb la resta de membres del Consell, 
per delegació del president o presidenta, en fun-
cions de direcció, gestió i administració.20

20. Aquesta lletra ha estat afegida per l’article 14.3 de la Llei 2/2012, del 22 de fe-
brer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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Article 12. Funcionament del Consell 
de Govern 

1. El Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària 
almenys quatre vegades al mes i també en casos 
d’urgència, a judici del president o presidenta, o quan 
ho demani una tercera part dels seus membres.

2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per 
majoria dels membres de dret, excepte en els su-
pòsits de l’article 11.d, e, f, g, k i l, en els quals es 
requereix una majoria qualificada de dos terços. Si 
en una primera votació no s’assoleix aquesta ma-
joria qualificada, cal fer una segona votació, una 
vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. Si 
en aquesta segona votació tampoc no s’assoleix 
la majoria de dos terços, cal fer-ne una tercera, 
que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual els 
acords es poden adoptar per majoria simple.21

3. El Consell de Govern ha d’aprovar un reglament 
de funcionament intern per a regular els drets i els 
deures dels consellers, les activitats que els cor-
responen, les reunions que han de tenir, les ma-
jories que es requereixen perquè puguin adoptar 

21. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 15 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. 
L’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 2/2012 (vegeu l’apartat «Part final 
de la Llei 2/2012» al final d’aquest text consolidat, pàg. 55) estableix la vigència 
transitòria del text originari mentre no es produeixi la primera renovació parcial del 
Consell de Govern en els termes que estableix la disposició addicional quarta de 
la mateixa Llei 2/2012. Per tant, mentre aquesta renovació no es produeixi, la mo-
dificació no té eficàcia malgrat l’entrada en vigor de la Llei, produïda el 28 de febrer 
de 2012, i continua essent vigent el text següent:

Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de dret, 
excepte en els supòsits de l’article 11.c, d, e, f, g, k i l, en els quals és neces-
sària una majoria qualificada de dos terços. En els supòsits de l’article 11.d, e, 
k i l, si en una primera votació no s’assoleix la majoria qualificada de dos terços, 
cal fer una segona votació, una vegada han transcorregut vint-i-quatre hores. 
Si en aquesta nova votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal 
fer una tercera votació, en la qual l’acord pot ésser vàlidament adoptat per 
majoria dels membres de dret.
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acords i tot allò relatiu al funcionament del Consell 
que no estableix aquesta llei.

Article 13. Funcions del president 
o presidenta del Consell de Govern22 

El president o presidenta del Consell de Govern té les 
funcions següents:

 a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals en tota mena d’actes públics davant el Par-
lament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives, i representar el Consell de Govern.

 b) Efectuar la representació ordinària de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals per a com-
parèixer en judicis i en tota mena d’actuacions.

 c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes 
que li formuli la comissió parlamentària de control 
de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

 d) Exercir la direcció executiva ordinària de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i vetllar 
perquè s’executin les decisions que pren el Consell 
de Govern.

 e) Requerir al Consell Assessor de Continguts i de 
Programació els informes preceptius i els que con-
sideri pertinent de sol·licitar-li.

 f) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions or-
dinàries i extraordinàries del Consell de Govern.

 g) Presidir les sessions del Consell de Govern, orde-
nar-ne els debats, suspendre’ls per causes justifi-
cades i aixecar-ne les sessions.

22. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 16 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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 h) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions 
que donin com a resultat un empat, amb la finalitat 
de fer possible l’adopció d’acords.

 i) Coordinar els treballs de les comissions i les po-
nències.

 j) Complir i fer complir les disposicions que regulen la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
acords adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit 
de les seves competències.

 k) Elaborar, conjuntament amb els altres membres del 
Consell de Govern, la proposta del contracte pro-
grama, observant el compliment dels convenis col-

lectius de les empreses de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i la participació dels represen-
tants dels treballadors per mitjà d’un informe previ.

 l) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Govern el pla d’activitats de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació 
de les seves empreses filials i la memòria anual.

  Nomenar i separar el personal directiu, amb cri-
teris de professionalitat, després que hagin estat 
designats per acord del Consell de Govern.

 n) Garantir que la programació s’ajusti a les directrius 
aprovades pel Consell de Govern.

 o) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els or-
ganigrames de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i les seves empreses filials, i el règim 
de retribucions del personal.

 p) Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i de les seves empreses filials, i dictar les dispo-
sicions i les instruccions relatives al funcionament 

 m)
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i a l’organització interna, sens perjudici de les com-
petències del Consell de Govern.

 q) Actuar com a òrgan de contractació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials, sens perjudici, si escau, de 
l’autorització preceptiva del Govern.

 r) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials, sens perjudici del que els 
estatuts d’aquestes empreses disposin i de la fa-
cultat de delegació.

 s) Complir el que disposa la Llei orgànica del dret de 
rectificació, amb relació als escrits de rectificació.

 t) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de 
Govern, tota classe d’actes, contractes i negocis 
jurídics d’acord amb la normativa vigent.

 u) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui 
expressament el Consell de Govern.

Article 13 bis. Funcions del vicepresident 
o vicepresidenta del Consell de Govern23

El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Go-
vern té les funcions següents:
 a) Exercir les funcions del president o presidenta en 

cas d’absència d’aquest.
 b) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals davant les institucions, per delegació del 
president o presidenta.

 c) Totes les funcions que li delegui el president o pre-
sidenta.

23. Aquest article ha estat afegit per l’article 17 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de 
modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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Secció tercera [derogada]

Article 14 [derogat]24

Article 15 [derogat]25

24. Aquest article ha estat derogat per l’article 18 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

25. Aquest article ha estat derogat per l’article 18 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. 
L’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 2/2012 (vegeu l’apartat «Part final 
de la Llei 2/2012» al final d’aquest text consolidat, pàg. 55) estableix la vigència 
transitòria del text originari mentre no es produeixi la primera renovació parcial del 
Consell de Govern en els termes que estableix la disposició addicional quarta de 
la mateixa Llei 2/2012. Per tant, mentre aquesta renovació no es produeixi, la mo-
dificació no té eficàcia malgrat l’entrada en vigor de la Llei, produïda el 28 de febrer 
de 2012, i continua essent vigent el text següent:

Article 15. Funcions del director o directora general
1. El director o directora general, al qual corresponen les facultats de l’alta 

direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funci-
ons següents: 

a) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació i els acords 
adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.

b) Elaborar, conjuntament amb el Consell de Govern, la proposta del con-
tracte programa. 

c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats 
de la Corporació, els plans d’actuació de les seves empreses filials i la me-
mòria anual.

d) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament del personal 
directiu, amb criteris de professionalitat, una vegada el Consell de Govern 
n’hagi ratificat la proposta.

e) Ordenar la programació d’acord amb les directrius aprovades pel Consell 
de Govern.

f) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la 
Corporació i les seves empreses filials i el règim de retribucions del personal. 

g) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació i de 
les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les instruccions relatives 
al funcionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competènci-
es del Consell de Govern. 

h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació i de les seves empre-
ses filials, sens perjudici, si escau, de la preceptiva autorització del Govern.

i) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació i de les seves em-
preses filials, sens perjudici del que els estatuts d’aquestes empreses dis-
posin i de la facultat de delegació. 

j) Efectuar la representació ordinària de la Corporació per a comparèixer en 
judicis i en tota mena d’actuacions que no corresponguin al president o 
presidenta del Consell de Govern.

k) Sol·licitar, per mitjà del Consell de Govern, els informes que consideri perti-
nent que emeti el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

l) Donar compliment al que disposa la Llei orgànica del dret de rectificació, 
amb relació als escrits de rectificació. 

m) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’ac-
tes, contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.

n) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 
de Govern.
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Secció quarta. El Consell Assessor 
de Continguts i de Programació 

Article 16. El Consell Assessor de Continguts 
i de Programació26 

 1. El Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació és l’òrgan assessor de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals en matèria de pro-
gramació i de continguts. El Consell Assessor 
assisteix el Consell de Govern i el president o 
presidenta en la definició i l’avaluació de les po-
lítiques i les estratègies de programació dels di-
versos mitjans i serveis de la Corporació.

 2. El Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació és integrat per setze membres, elegits pel 
Parlament entre persones de prestigi reconegut, 
els quals han de representar la pluralitat de la 
societat catalana. Han d’haver-hi representats, 
com a mínim, els sectors professionals, els sec-
tors educatius, les associacions cíviques, cultu-
rals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres 
del Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, 
per una majoria de dos terços. Si en una primera 
votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, 
els membres són elegits per majoria absoluta en 
una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa 
sessió.

26. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 19 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovi-
sual.
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 3. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció ha d’escollir entre els seus membres, i per ma-
joria absoluta, un president o presidenta del Con-
sell, que té les funcions següents:

 a) Representar el Consell en tota mena d’actes pú-
blics davant el Parlament, el Govern de la Genera-
litat i les institucions representatives.

 b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o 
del Consell de Govern, i presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les  decisions 
que pren.

 4. El mandat dels membres del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació s’ha de renovar cada 
quatre anys.

 5. El Consell Assessor es reuneix quan és convocat 
d’acord amb l’article 3.b o, almenys, cada quatre 
mesos, i també quan s’ha de pronunciar precep-
tivament.

 6. La condició de membre del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació no exigeix dedicació 
exclusiva.

Article 17. Funcions del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació

1. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció, com a òrgan assessor de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions se-
güents:

a) Informar preceptivament el Consell de Govern so-
bre les línies bàsiques de la programació i sobre 
els aspectes relatius a la programació inclosos en el 
contracte programa. 
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 b) Informar preceptivament el Consell de Govern so-
bre la programació dels mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolu-
pament de les programacions dels diversos mit-
jans i serveis de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

 d) Elaborar els informes o els dictàmens que li en-
carregui el Consell de Govern i, especialment, so-
bre el desenvolupament del contracte programa 
en els aspectes relatius a la programació, com ara 
la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades 
d’au diència.

e) Estudiar les demandes dels usuaris i fer-les arribar 
al Consell de Govern.

 f) Proposar al Consell de Govern totes les mesures 
o iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat 
de la programació. 

2. Per a exercir les funcions consultives que li cor-
responen, el Consell Assessor de Continguts i de 
Programació ha d’elaborar un reglament de fun-
cio nament intern.27

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de garantir els recursos suficients perquè el Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació pu-
gui desenvolupar amb eficiència les funcions que 
li corresponen.

4. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció ha de tenir una cura especial perquè els con-
tinguts de la programació s’adeqüin al títol I de 

27. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 20 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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l’Estatut d’autonomia, relatiu als drets i deures dels 
ciutadans i els principis rectors.

Capítol IV. Gestió

Article 18. Gestió del servei

1. La gestió del servei públic de comunicació audio-
visual objecte d’aquesta llei correspon a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals per mitjà 
d’empreses públiques que han d’adoptar la forma 
de societat anònima.

2. El capital de les empreses públiques a què fa refe-
rència l’apartat 1 ha d’ésser subscrit íntegrament 
per la Generalitat per mitjà de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals i no pot ésser alienat 
ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o gratuïta. 

Article 19. Altres societats filials i participació 
en societats mercantils

1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell 
de Govern, pot acordar de constituir altres socie-
tats filials públiques amb un objecte diferent del 
que estableix l’article 18.1 per a aconseguir una 
gestió més eficaç en àrees de la seva activitat. 
Aquestes societats han de complir els requisits 
establerts per l’article 18.2.

2. El Govern de la Generalitat pot autoritzar, a pro-
posta del Consell de Govern, la participació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o de 
les seves societats filials en el capital social d’altres 
societats mercantils, sens perjudici del que esta-
bleix l’article 31.6 de la Llei 22/2005.
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Article 20. Règim jurídic de les empreses 
filials de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1. Les empreses filials de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals es regeixen pel dret privat, 
excepte en allò que estableix aquesta llei.

2. Els estatuts de les empreses filials de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals han de de-
terminar un administrador o administradora únic, 
el qual ha d’ésser nomenat i separat pel Consell 
de Govern.

3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals han d’establir les 
facultats de l’administrador o administradora únic 
amb relació a l’autorització de despeses, d’orde-
nació de pagaments i de contractació. Aquests es-
tatuts també han de determinar les facultats reser-
vades al president o presidenta de la Corporació.28

4. En el cas de les empreses filials de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals dedicades a 
la radiodifusió sonora i televisiva, el càrrec d’ad-
ministrador o administradora únic i el de director 
o directora del mitjà poden ésser ocupats per la 
mateixa persona.

5. El càrrec de director o directora de cadascun dels 
mitjans de titularitat de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals té el mateix règim d’incompa-
tibilitats que el que s’aplica als membres del Con-
sell de Govern de la Corporació.29

28. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 21.1 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

29. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 21.2 de la 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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 6. Els directors dels mitjans de titularitat de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals poden 
ésser convidats al Consell de Govern de la Cor-
poració, amb veu però sense vot.30

Capítol V. Contracte programa 

Article 21. Contingut del contracte programa

1. El contracte programa que la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals ha de subscriure amb 
el Govern de la Generalitat ha d’incloure les clàu-
sules preceptives d’acord amb la legislació sobre 
finances públiques de Catalunya i també el con-
tingut que es deriva de la resta de la legislació 
aplicable a la comunicació audiovisual. En tots els 
casos ha d’incloure les clàusules següents:

 a) Establir l’abast de l’encàrrec de serveis que el Go-
vern de la Generalitat fa a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i a les seves empreses fili-
als, d’acord amb el mandat marc aprovat pel Par-
lament.

 b) Concretar l’emissió de publicitat, tenint en comp-
te el control de qualitat, el contingut dels missat-
ges publicitaris i l’adequació dels temps de pu-
blicitat a la programació i a les necessitats dels 
mitjans.

 c) Establir els criteris per a garantir el dret d’accés 
als grups polítics i socials significatius, i els criteris 
de distribució entre aquests grups.

30. Aquest apartat ha estat afegit per l’article 21.3 de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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 d) Establir les quotes de producció exigides per la 
normativa europea, l’estatal i la catalana que ha de 
complir cada mitjà, i també els criteris de selecció.

 e) Determinar els paràmetres d’eficiència econòmica 
i de garantia de qualitat dels serveis.

 f) Fixar els criteris per a l’obtenció d’ingressos resul-
tants de publicitat i altres fons.

 g) Dotar les partides anuals del pressupost de la Ge-
neralitat destinades a compensar el cost dels ser-
veis de caràcter públic acordats.

 h) Assegurar la transparència en la gestió, amb me-
sures com ara la justificació de les inversions exter-
nes i la rendició de comptes periòdica al Parlament.

 i) Establir els indicadors per a dur a terme l’avaluació 
del contracte programa i els criteris de la composi-
ció de la comissió de seguiment del dit contracte 
programa. Han de formar part d’aquesta comis-
sió de seguiment dos representants dels treba-
lladors de la Corporació i de les seves empreses 
filials.

2. El Govern ha de trametre el contracte programa, 
abans d’aprovar-lo, al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya perquè n’emeti un informe preceptiu, tal 
com estableix l’article 31.2 de la Llei 22/2005. 

Capítol VI. Programació 

Article 22. Principis generals de la 
programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

1. Els principis inspiradors i les línies d’actuació de 
la programació de servei públic de la Corporació 
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Catalana de Mitjans Audiovisuals són, a més dels 
que estableix la legislació aplicable en matèria de 
comunicació audiovisual, els que fixen el mandat 
marc i el contracte programa.

2. La programació de servei públic dels canals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
d’ésser plural per a tractar de satisfer les necessi-
tats del conjunt de la població. Tots els canals i els 
serveis considerats de servei públic són de lliure 
accés.

3. La llengua institucional per a prestar el servei pú-
blic de comunicació audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals és el català.

Article 23. Obligació de difusió d’obres 
europees, catalanes i independents

Pel que fa a la difusió d’obres europees, catalanes 
i independents, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals resta subjecta al que estableix la le-
gislació aplicable en matèria de comunicació au-
diovisual.

Article 24. Obligació de finançament 
de pel·lícules i sèries d’animació europees 
i catalanes 

1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als cada any ha de destinar, com a mínim, un 
sis per cent de la xifra total dels ingressos ob-
tinguts en l’exercici anterior, d’acord amb el seu 
compte d’explotació, al finançament avançat de 
la producció de llargmetratges i curtmetratges ci-
nematogràfics, de pel·lícules per a televisió, de 
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pel·lícules de nous realitzadors, de pel·lícules ex-
perimentals, de documentals, de programes pilot 
i de sèries d’animació.

2. El contracte programa ha de concretar la propor-
ció de finançament que s’ha de destinar a obres 
catalanes i, com a mínim, ha d’establir un percen-
tatge específic per a les obres i per a les sèries 
d’animació produïdes per productors catalans in-
dependents. 

Article 25. Accés social 

L’ordenació dels espais de ràdio i de televisió s’ha de 
fer de manera que hi puguin accedir els grups soci-
als i polítics més significatius. Amb aquesta finalitat, 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de tenir en compte els criteris objectius de la repre-
sentació parlamentària; la implantació política, sin-
dical, social i cultural, i l’àmbit territorial d’actuació, 
les indicacions del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació, i les recomanacions que el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya hagi establert so-
bre aquest tema.

Article 26. Seguiment de la programació31

El president o presidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha d’informar permanent-
ment el Consell de Govern i el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació sobre el compliment de 
les obligacions relatives a la programació que esta-
bleix el contracte programa. 

31. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 22 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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Capítol VII. Pressupost i finançament

Article 27. Principis pressupostaris 

1. El pressupost de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals s’ha d’ajustar al que fixen la Llei 
de pressupostos i la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i també a les singularitats que estableix 
aquesta llei.

2. El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals s’ha d’elaborar i gestionar d’acord 
amb els principis d’equilibri pressupostari.

Article 28. Avantprojecte de pressupost 

L’avantprojecte de pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i els de cada una 
de les seves empreses filials s’han de trametre al 
 Govern de la Generalitat perquè els integri en el Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 29. Pressupost

1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es 
finança d’acord amb el que estableix l’article 31 de 
la Llei 22/2005.

2. Sens perjudici del pressupost de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i del pressupost 
separat de cada una de les empreses filials, s’ha 
d’establir un pressupost consolidat amb la finali-
tat d’evitar dèficits de caixa eventuals o definitius 
i de permetre una cobertura mitjançant el superàvit 
de les entitats i les societats incloses en el pressu-
post integrat.
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3. S’autoritza el règim de minoració d’ingressos res-
pecte del pressupost de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, d’acord amb aquesta 
llei.

Capítol VIII. Patrimoni 

Article 30. Patrimoni 

Tant el patrimoni de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals com el de les seves societats filials 
tenen la condició de domini públic, com a patrimoni 
afectat a un servei públic, i gaudeixen de les exemp-
cions corresponents en l’ordre tributari. No tenen 
valor ni efecte jurídic els pactes per mitjà dels quals 
es pretengui canviar el subjecte passiu dels tributs.

Capítol IX. Personal 

Article 31. Règim del personal 

1. Les relacions de treball dins la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses fi-
lials es regeixen per la legislació de treball co muna.

2. El fet de pertànyer al Consell Assessor de Con-
tinguts i de Programació no genera cap dret de 
caràcter laboral.

3. La situació dels funcionaris de la Generalitat que 
s’incorporin a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals o a les seves empreses filials és la re-
gulada per la normativa sobre l’Estatut de la funció 
pública.

4. La contractació del personal de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i de les seves em-
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preses filials amb caràcter fix només es pot fer per 
mitjà de les proves d’admissió que s’estableixin, 
amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, 
i respectant els principis d’igualtat, concurrència, 
publicitat, mèrit i capacitat.

Article 32. Comitès d’empresa 

1. Es poden constituir els comitès d’empresa corres-
ponents a les diverses empreses filials, d’acord 
amb el que estableix la legislació laboral.

2. Es pot constituir un comitè entre empreses a pro-
posta dels comitès d’empresa.

Article 33. Comitès professionals

1. Les empreses filials de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals es doten d’un estatut profes-
sional i de sengles comitès professionals. Corres-
pon al Consell de Govern aprovar-los.

2. Les eleccions als comitès professionals han d’és-
ser convocades pel Consell de Govern, amb la pe-
riodicitat i el procediment que fixa el seu estatut. 

Capítol X. Control 

Article 34. Control parlamentari

1. La prestació del servei públic de comunicació au-
diovisual se sotmet al control del Parlament, sens 
perjudici de les competències que corresponen al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en aquesta 
matèria.

2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials 
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se sotmeten al control de la comissió parlamentà-
ria corresponent, per mitjà dels procediments es-
tablerts pels articles 173 i següents del Reglament 
del Parlament de Catalunya, sens perjudici del con-
trol directe sobre el president o presidenta de la 
Corporació com a màxim responsable de l’entitat.32

3. Els òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals als quals el Parlament requereixi una 
resposta o una informació no es poden negar a 
facilitar-la-hi, sempre que sigui d’interès i estigui 
relacionada amb la funció de control que el Parla-
ment exerceix sobre la Corporació. En el cas que 
facilitar la resposta o la informació requerida pugui 
resultar perjudicial per als interessos de la Corpo-
ració, aquest requeriment s’ha de substituir per 
una compareixença en la Comissió de Matèries 
Secretes o Reservades.

Article 35. Control pressupostari i financer

1. La Sindicatura de Comptes, en els termes que es-
tableix la llei que la regula, ha d’informar el Parla-
ment sobre la gestió econòmica i pressupostària 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i de les seves empreses filials.

2. El control financer de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials 
s’efectua d’acord amb el que estableix l’article 71 
del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre. 

32. El text d’aquest apartat correspon a la modificació que en va fer l’article 23 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.
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Disposicions addicionals

Primera. Denominació de la Corporació

1. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió passa 
a denominar-se Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

2. Les referències que qualsevol disposició faci a la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió s’han 
d’entendre atribuïdes a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Segona. Reducció de la publicitat 
en les emissions

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
d’establir les condicions necessàries per a reduir de 
manera progressiva la publicitat en les emissions que 
formen part de la seva estructura, d’acord amb l’in-
terès públic i les característiques del sector audiovi-
sual a Catalunya, amb la voluntat d’afavorir la lliure 
competència dins el mercat audiovisual català. En el 
cas de les emissores de ràdio, la reducció progressi-
va de la publicitat ha de tendir cap a la desaparició.33

Tercera. Mandat marc

1. El Parlament ha d’aprovar un mandat marc cada 
sis anys, el qual ha d’establir els objectius que ha 
d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual.

2. El contingut del mandat marc a què fa referència 
l’apartat 1 s’ha de desenvolupar en el contracte 

33. El text d’aquesta disposició correspon a la modificació que en va fer l’article 24 
de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual.
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programa corresponent, el qual ha d’establir d’una 
manera concreta i precisa els objectius per a un 
període de vigència de quatre anys revisable cada 
dos anys.

Disposició transitòria [derogada]34

Disposició derogatòria
1. Resta derogada la Llei 10/1983, del 30 de maig, 

de creació de l’ens públic Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de ra-
diodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya 
i qualsevol disposició de rang igual o inferior que 
s’oposi al que estableix aquesta llei. 

2. Resta derogat l’article 108 de la Llei 22/2005.

Disposicions finals

Primera. Modificació d’un apartat 
de la Llei 22/2005

Es modifica l’article 109.3 de la Llei 22/2005, que 
resta redactat de la manera següent:
«3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’òrgan 

competent per a verificar el compliment del que 
estableix l’apartat 2.»

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

34. Aquesta disposició ha estat derogada per la lletra b de la disposició derogatòria 
de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual.
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Part final de la Llei 2/2012 (extret)

Disposicions addicionals

Primera. Constitució del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació

 1. El Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, amb la nova composició 
establerta per aquesta llei, s’ha de constituir dins 
el termini d’un mes a comptar de la data d’entra-
da en vigor d’aquesta llei. Els membres que inte-
gren el Consell de Govern en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei han de continuar exercint 
les funcions que els corresponen fins a la presa de 
possessió dels nous consellers, malgrat que es 
produeixi l’expiració del termini del mandat d’al-
gun d’aquests membres. Els membres de l’actual 
Consell de Govern de la Corporació poden ésser 
elegits per a integrar el nou Consell de Govern.

 2. Els membres que integren el Consell Assessor 
de Continguts i de Programació en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei han de continuar 
exercint les funcions que els corresponen fins que 
es constitueixi el nou Consell amb la composició 
que determina aquesta llei, la qual cosa s’ha de 
produir en un termini no superior a sis mesos a 
partir de la constitució del Consell de Govern. Els 
membres de l’actual Consell Assessor de Contin-
guts i de Programació poden ésser elegits per a 
integrar el nou Consell.
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Quarta. Primera renovació parcial del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

 1. El procediment de la primera renovació parcial del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals ha d’ésser regulat pel reglament de fun-
cionament intern del Consell i s’ha de fer el tercer any 
d’haver estat constituït el Consell, d’acord amb el que 
estableix l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 2. Els membres del Consell de Govern separats en apli-
cació d’aquesta disposició addicional, excepcional-
ment, poden ésser objecte d’una nova elecció, per 
a un nou mandat i per una única vegada.

Cinquena. Atribució de competències 
a la presidència del Consell de Govern

Les referències que qualsevol disposició faci a les fun-
cions o competències del director o directora gene-
ral de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
s’han d’entendre atribuïdes al president o presidenta 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Disposició transitòria
 2. Mentre no es constitueixi el Consell de Govern amb 

la nova composició establerta per aquesta llei, no 
és aplicable l’article 15 i continua vigent, de ma-
nera transitòria, l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, amb el text anterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei de modificació.



Afectacions

Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens públic 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació 
dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat 
de Catalunya

derogació DD 1

Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya

derogació de l’article 108 DD 2

finançament de la Corporació 29.1

modificació de l’article 109.3 DF 1

Disposicions citades

Catalunya

Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública (Estatut de la funció pública) 31.3

Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya 21.1; 27.1; 35.2

Reglament del Parlament de Catalunya 34.2; 34.3



58 Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat 8.2

Llei 14/2005, del 27 de desembre, sobre la intervenció del 
Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats 
i els càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris 
i els procediments per avaluar-ne la idoneïtat 9.5

Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya 1; 2; 19.2; 21.1; 21.2; 29.1

Estat

Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, regulació del dret 
de rectificació 13.s

Reial decret legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels 
treballadors 32.1

Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic 31.3

Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic 4.2



Índex analític

català
Vegeu règim lingüístic

Comissió de Matèries Secretes o Reservades
Vegeu control parlamentari 

comitès 

 — d’empresa
Vegeu empreses filials

 — professionals
Vegeu empreses filials

comunicació audiovisual

funció de servei públic 2

regulació 1

Vegeu també control parlamentari

Consell Assessor de Continguts i de Programació

composició 16.2

constitució 16.3

drets dels membres 16.5

elecció i renovació dels membres 16.2; 16.4

funcions 16.1; 17

naturalesa 16.1

Consell de Govern

adopció d’acords 12.2



60 Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

cessament dels membres 9.4; 9.5

composició 7.1

durada del mandat dels membres 9.1

elecció dels membres 7.2; 7.3; 7.4

estatut personal dels membres 8.1; 8.2

funcionament 6.2; 12.1; 12.3

funcions 6.3; 11

incompatibilitats dels membres 8.3; 8.4; 8.5

naturalesa 6.1; 6.2

renovació dels membres 9.2; DT

vacança dels membres 9.3

Vegeu també president o presidenta del Consell de Govern

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

control del servei de la Corporació 34.1

elecció dels membres del Consell de Govern 7.2; 7.3

informes 11.w; 21.2

publicitat institucional DF 1

recomanacions sobre l’ordenació dels espais de ràdio  
i de televisió 25

contractació

règim jurídic 4.2; 31.4

contracte programa

contingut 21.1; 22.1; 24.2; DA 3.2

informe preceptiu i aprovació 21.2

informe sobre el desenvolupament 17.1.d

proposta 15.1.b



Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 61

control 

 — parlamentari

Comissió de Matèries Secretes o Reservades 34.3 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 34.1

control d’alts càrrecs 34.1

control del servei de comunicació audiovisual 34.1

control dels òrgans de la Corporació 34.3

control directe sobre el president o presidenta 
de la Corporació 34.2

generalitats 34.1

Vegeu també control pressupostari i financer; Parlament  
de Catalunya; president o presidenta del Consell de Govern

 — pressupostari i financer

informe de la Sindicatura de Comptes 35.1

regulació 35.2

Vegeu també pressupost de la Corporació

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

accés social 25

adscripció 3.2

competències 4.3

difusió d’obres europees, catalanes i independents 23

finançament de pel·lícules i sèries 24

funcions 18; DA 2

naturalesa 3.1; 3.3

obligacions 17.3; 34.3

òrgans 5

patrimoni 30

personal 11.k ; 15.f ; 31.1; 31.2; 31.3



62 Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

règim jurídic 1; 4

Vegeu també Consell Assessor de Continguts i de Programació; 
Consell de Govern; contractació; control parlamentari; control 
pressupostari i financer; contracte programa; empreses filials 
i públiques; Llei 22/2005; mandat marc; president o presidenta 
del Consell de Govern; pressupost de la Corporació; programació; 
publicitat en les emissions; règim lingüístic 

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

denominació de la Corporació DA 1; DD 1

director o directora dels mitjans de comunicació

incompatibilitats 20.5

Vegeu també president o presidenta del Consell de Govern

empreses 

 — filials

comitès d’empresa 32

comitès professionals 33

estatut professional 33.1

estatuts 20.2; 20.3

incompatibilitats del director o directora 20.5

particularitats de les empreses de radiodifusió sonora 
i televisiva 20.4

règim jurídic 20.1

 — públiques

capital 18.2

naturalesa 18.1

Vegeu també societats filials públiques

finançament 

 — de la Corporació
Vegeu Llei 22/2005
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 — de pel·lícules i sèries
Vegeu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

gestió de la comunicació audiovisual
Vegeu empreses filials i públiques

llengua catalana
Vegeu règim lingüístic

mandat marc

aprovació i contingut 11.f ; 21.1.a ; DA 3

Vegeu programació

òrgans de la Corporació
Vegeu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Parlament de Catalunya

aprovació del mandat marc de la Corporació 11.f ; 21.1.a ; DA 3

comissió de control parlamentari de l’actuació 
de la Corporació 13.c

control del contracte programa 21.1.h

elecció dels membres del Consell de Govern 7.2; 7.3; 7.4

elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació 16.2

informes de la Corporació 11.w

separació del càrrec del president o presidenta del Consell 
de Govern 10.2

Vegeu control parlamentari; Consell de l’Audiovisual de Catalunya

pel·lícules
Vegeu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

president o presidenta del Consell de Govern

control parlamentari 34.2

delegació de funcions 7.6

durada del mandat 10.1
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elecció 7.4; 7.5; DT

funcions 13; 14.5; 26; 34.2

separació del càrrec 10.2

pressupost de la Corporació 

avantprojecte 11.l; 28

consolidació 29.2

principis 27

règim de minoració d’ingressos 29.3

Vegeu també control pressupostari i financer; Llei 22/2005

preus dels serveis

regulació 11.v

programació

criteris 11.p

difusió d’obres europees, catalanes i independents 23

principis generals 22

seguiment 26

Vegeu també Consell Assessor de Continguts i de Programació; 
règim lingüístic 

publicitat 

 — en les emissions

directrius 11.o; 21.1.b

regulació DA 2

 — institucional

regulació DF 1

radiodifusió sonora i televisiva
Vegeu empreses filials
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règim lingüístic

promoció de la llengua catalana 2

regulació 22.3

sèries
Vegeu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sindicatura de Comptes
Vegeu control pressupostari i financer

societats 

 — filials públiques

constitució 19.1

funcions 19.1

participació en el capital social d’altres societats 
mercantils 19.2

requisits 19.1

Vegeu també empreses filials

 — mercantils
Vegeu societats filials públiques

 — vicepresidència del Consell de Govern

assumpció de funcions delegades 7.6



textos legislatius
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