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Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat, sòlid i de gran tradició que ha tingut un 
paper cabdal en la construcció d’identitats col·lectives, la vertebració dels territoris i la 
promoció del civisme i la cohesió social. A través d’aquests ens, els ciutadans de Catalunya 
han pogut participar i implicar-se en la construcció social i han promogut una acció voluntària 
que ha contribuït a la promoció i la praxi d’ altres valors i principis com ara la solidaritat, el 
compromís, l’esforç i la sostenibilitat, la llibertat, l’altruisme, la gratuïtat i la responsabilitat, la 
participació, l’aprenentatge, el respecte, la competència i la independència dels poders 
públics, com a manifestació de la societat civil, tal com recorda el preàmbul de la Llei 25/2015, 
del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Una manifestació d’aquests 
principis i valors es troba, sens dubte, en els serveis de comunicació audiovisual comunitaris 
prestats per entitats sense ànim de lucre. Aquest tipus de serveis duen a terme una funció 
imprescindible a l’hora de capacitar la ciutadania i estimular-la per participar activament en la 
societat civil, enriqueixen el debat social i representen un instrument de pluralisme intern, o 
d’idees, la qual cosa repercuteix en la consolidació de la diversitat cultural i lingüística, la 
inclusió social i la identitat local, ja que contribueixen a reforçar les identitats de comunitats 
d’interessos específics i, alhora, permeten que les persones membres d’aquestes comunitats 
estableixin vincles amb altres grups de la societat, la qual cosa repercuteix en el foment de la 
tolerància i el pluralisme a la societat. D’altra banda, aquests mitjans promouen el diàleg 
intercultural mitjançant l’educació del públic en general, la lluita contra els estereotips negatius 
i la correcció de determinades idees respecte de categories socials amenaçades d’exclusió, 
com són les persones refugiades i immigrants i, en general, les minories ètniques o religioses. 
Així mateix, els serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre poden actuar també 
com a catalitzadors de la creativitat local, ja que ofereixen als i les artistes i a l’empresariat 
creatiu una plataforma pública per assajar idees i conceptes nous. 
 
Per aquestes raons, la comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre és 
reconeguda en l'àmbit internacional com un “tercer sector” diferenciat de la radiodifusió pública 
i la comercial, i diverses resolucions i declaracions d’organismes internacionals, com les 
Nacions Unides, el Consell d’Europa o la Unió Europea han posat èmfasi en la necessitat de 
donar-los suport. També dins l’àmbit de Catalunya, nombroses entitats han reivindicat des de 
fa temps la necessitat de garantir un espai de comunicació per aquest tipus de mitjans. Sense 
anar més lluny, en el Llibre Blanc de l’Audiovisual, recentment publicat pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, s’ha afirmat que el tercer sector de la comunicació audiovisual ha 
de ser reconegut i ha de tenir un espai ben delimitat en el conjunt de l’ecosistema dels mitjans 
de comunicació. 
 
A això cal afegir la necessitat de regularitzar la situació d’aquest tipus de serveis per garantir 
la seguretat jurídica, no solament de les entitats que els presten sinó també de tot el conjunt 
dels prestadors de serveis audiovisuals que operen amb llicència, ja que la indefinició jurídica 
dels serveis de comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre afavoreix la 
proliferació d’activitats il·legals de radiodifusió comercial. 
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Al nostre país, l’article 146.1.b) de l’Estatut d’autonomia reconeix la competència compartida 
de la Generalitat sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que 
utilitzin qualsevol dels suports i les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i 
també sobre les ofertes de comunicació audiovisual, si es dirigeixen al públic de Catalunya. 
L’article 150,b), per la seva part, reconeix la competència exclusiva sobre les diverses 
modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa. Aquestes 
competències les exerceix a través de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En aquest marc, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, va preveure a l’article 70 la reserva d’un espai 
públic de comunicació que ha de beneficiar la prestació de serveis de comunicació per part 
d’entitats sense ànim de lucre, l’accés al qual s’ha de dur a terme mitjançant criteris que 
garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini per 
reglament. Més endavant,  la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual, va establir el règim jurídic aplicable a aquest tipus de serveis amb caràcter bàsic 
per a tot l’Estat. Per tal de donar eficàcia a aquests mandats del legislador, és necessari 
establir el marc reglamentari que faci possible determinar les condicions en les quals es poden 
prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre, i més concretament, el règim 
aplicable a les llicències i a la comunicació prèvia.  
 
Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
i a l’article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquesta norma resulta del tot necessària per poder desenvolupar les 
disposicions legals esmentades en el paràgraf anterior, i eficaç per assolir els objectius de la 
intervenció, tot destacant, a més, que en el seu procés d’elaboració s’han tingut en compte 
els principis de proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Així, la iniciativa 
no imposa obligacions excessives als destinataris, és coherent amb el marc normatiu vigent i 
hauria de contribuir a millorar l’eficàcia en l’actuació de l’Administració respecte dels serveis 
de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre i de manera més general, 
respecte del conjunt dels mitjans de comunicació audiovisual. 
 
Així mateix, s’ha sotmès aquest Decret a l’informe previ del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, previst en la lletra a) de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, que ha estat emès amb data 8 de maig de 2017 i aprovat pel Ple 
del Consell per Acord 42/2017, de 10 de maig. 
 
Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència i d’acord/vist el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 
 
 
Decreto: 
 
 
Capítol 1 
Disposicions generals  
 
Article 1 
Objecte 
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L’objecte d’aquest Decret és regular les condicions i els procediments per fer possible l’accés 
a l’espai públic reservat per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris 
sense ànim de lucre.  A aquests efectes, s’estableix el règim jurídic de la llicència i de la 
comunicació prèvia, necessàries per a la prestació del servei, es preveu l’adopció de mesures 
de foment d’aquests serveis i es crea l’òrgan de participació ciutadana i de consulta en aquesta 
matèria. 
 
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació 
 
1. Les disposicions d’aquest Decret són aplicables als serveis de comunicació audiovisual de 
caràcter comunitari prestats per entitats privades sense ànim de lucre, entenent com a tals els 
serveis destinats a donar resposta a les necessitats socials, culturals i de comunicació 
específiques de les comunitats i els grups socials a què donen cobertura, així com a fomentar 
la participació ciutadana i la vertebració del teixit associatiu. 
 
2. Les entitats que presten els serveis de comunicació audiovisual que són objecte d’aquest 
Decret poden adoptar la forma d’associació, fundació, cooperativa d’iniciativa social o 
qualsevol altra a la qual la normativa vigent atribueix la condició d’entitat sense ànim de lucre. 
 
3.  Aquest Decret és d’aplicació també als serveis de comunicació audiovisual comunitaris 
sense ànim de lucre prestats per les universitats i que s’ajustin als criteris generals 
establerts en l’article 6. 
 
 
Article 3 
Exclusions 
 
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret:  
 
a) Els serveis de comunicació audiovisual prestats per entitats incloses en els supòsits 
de  l’article 2, quan una entitat privada amb ànim de lucre exerceixi un control efectiu tant 
sobre la selecció dels programes com sobre la seva organització.  
 
b) Els serveis de comunicació audiovisual prestats en centres escolars i penitenciaris. 
 
c) Els serveis de comunicació audiovisual prestats per entitats privades sense ànim de lucre i 
en general, les comunicacions audiovisuals sense caràcter econòmic, que no tinguin caràcter 
comunitari. 
 
 
Capítol 2 
Accés a l’espai públic de comunicació 
 
Secció 1 
Disposicions comunes  
 
Article 4 
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Requisits per a la prestació del servei 
 
Les entitats sense ànim de lucre que presten serveis de comunicació audiovisual comunitaris 
sense ànim de lucre regulats per aquest Decret han de reunir els requisits següents: 
 
a) No ser titular o arrendatari de cap altra llicència per a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual, atorgada per qualsevol administració, ni participar en el capital o en els òrgans 
de govern de cap altra entitat dedicada a la prestació de serveis de comunicació audiovisual. 
 
b) Incloure en els estatuts, dins de les finalitats i les activitats que es proposen dur a terme, 
prestar serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre.  
 
 
Article 5 
Reserva d’espai públic de comunicació 
 
1. La reserva d’espai públic de comunicació, necessària per a la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre correspon: 
 
a) En cas d’ús de l’espectre radioelèctric, si aquest ho permet, als plans tècnics.  
 
b) En cas de tecnologies diferents de l’ús de l’espectre radioelèctric, a les empreses 
distribuïdores de serveis de comunicació audiovisual.  
 
2. Les empreses distribuïdores de serveis de comunicació audiovisual esmentats a la lletra b) 
de l’apartat anterior han de reservar, com a mínim, el 5% de l’oferta audiovisual distribuïda a 
serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre 
 
3. La reserva d’espai públic de comunicació per als serveis de comunicació audiovisual 
comunitaris sense ànim de lucre no pot comportar en cap supòsit cap contraprestació 
econòmica per a les persones usuàries ni per a les prestadores del servei. 
 
 
Article 6 
Prestació del servei 
 
1.La programació de l’activitat audiovisual comunitària sense ànim de lucre s’ha d’emetre en 
obert i no pot contenir cap forma de comunicació comercial audiovisual. No obstant això, pot 
rebre contribucions en concepte de patrocini cultural per part d’entitats que integren 
l’economia social i del tercer sector o per a la promoció en l’àmbit de la responsabilitat social 
corporativa. 
 
2. Els continguts dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre no 
poden estar orientats al proselitisme religiós o polític, ni a l'adoctrinament o l'orientació 
ideològica o religiosa de caràcter excloent, dogmàtica o manipuladora, contraris als drets 
fonamentals. 
 
3. La prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre resta 
subjecta a les previsions contingudes a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
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audiovisual de Catalunya que els resultin aplicables, amb les especificitats previstes en aquest 
Decret i per les disposicions referents a aquests serveis que dicti el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya en l’àmbit de les seves competències, en el marc de la normativa bàsica estatal 
sobre mitjans de comunicació. 
 
 
Article 7 
Inscripció al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
 
Els prestadors dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre 
s’inscriuen en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual, d’acord amb 
l’article 119 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, i amb la Instrucció general del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual de Catalunya, aprovada per l’Acord 15/2017, de 8 de febrer, del Ple 
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. 
 
 
Article 8 
Control econòmic i financer 
 
1. Les entitats prestadores de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de 
lucre han de justificar la procedència dels seus fons, així com el desglossament de les 
despeses i dels ingressos, si s’escau. L’avaluació de la gestió financera i el registre per al 
dipòsit de la memòria econòmica s’han de dur a terme d’acord amb l’establert pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Llevat que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ho autoritzi 
expressament, les despeses d’explotac ió anuals de les entitats prestadores del servei no 
poden ser superiors a 100.000 euros en el cas dels serveis de comunicació audiovisual 
televisiva, i de 50.000 euros en el cas dels serveis de comunicació audiovisual radiofònica.  
 
2. Les entitats prestadores dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim 
de lucre han d’acreditar el pagament dels drets, cànons o taxes que es derivin de la seva 
activitat.  
 
 
Secció 2 
Accés a l’espai públic de comunicació amb ús de l’espectre radioelèctric  
 
Article 9 
Llicència 
 
1. La prestació dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre 
mitjançant l’espectre radioelèctric resta sotmesa a un règim de llicència, d’acord amb  l’article 
37 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre. La llicència ha d’establir les condicions que 
assegurin la seva naturalesa sense ànim de lucre i pot establir l’ús compartit d’un mateix canal 
i les condicions a les quals se subjecta aquest ús. 
 
2. La llicència es concedeix pel termini de quinze anys. 
 
3. La llicència no pot perdre en cap cas el seu caràcter originari de servei de comunicació 
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audiovisual comunitari sense ànim de lucre i no pot ser objecte de transmissió ni 
d’arrendament. 
 
4. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’atorgament de la llicència, així com la 
seva renovació d’acord amb la normativa vigent. 
 
5. L’obtenció de la llicència no habilita la persona titular a iniciar la prestació del servei mentre 
no disposi de la corresponent concessió de domini públic radioelèctric i l’autorització de 
posada en servei atorgada per l’Administració de l’Estat. 
 
 
Article 10 
Procediment d’adjudicació de la llicència  
 
1. Les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense 
ànim de lucre mitjançant l’espectre radioelèctric s’han d’adjudicar mitjançant un procediment 
de concurs, convocat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, un cop es disposa de la 
corresponent reserva de freqüències per a la prestació d’aquest tipus de serveis.  
 
2. Per participar en el concurs cal que les entitats interessades presentin la sol·licitud 
corresponent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud cal 
presentar, en tot cas, la documentació següent: 
 
a) Acord de constitució, carta fundacional o altre document acreditatiu de la personalitat 
jurídica de l’entitat 
 
b) Estatuts de l’entitat 
 
c) Projecte de servei a què fa referència l’article 11.   
 
3. No cal presentar la documentació a què fan referència les lletres a) i b) de l’apartat anterior 
quan les entitats declarin en la sol·licitud que es troben inscrites en el Registre corresponent. 
En aquests casos, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya consulta als Registres competents, 
per mitjans telemàtics, la documentació referida. 
 
4. L’adjudicació de la llicència s’ha d’efectuar en base als barems de valoració establerts pel 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, tenint en compte, en tot cas, les consideracions de 
caràcter social, educatiu o cultural, o les necessitats de comunicació específiques que ha de 
cobrir el servei per al qual se sol·licita la llicència, així com el contingut del projecte de servei.    
 
 
Article 11 
Projecte del servei 
 
El projecte del servei objecte de la llicència ha de descriure el contingut de caràcter social, 
educatiu o cultural, o les necessitats de comunicació específiques, que ha de cobrir el servei 
per al qual se sol·licita la llicència. A aquests efectes, ha de contenir, com a mínim, els 
aspectes següents: 
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a) Graella de programació, orientada a satisfer les necessitats socioculturals de l’àmbit 
d’audiència que es pretengui cobrir i, en especial, les de comunicació de proximitat que s’hi 
generin. La graella ha d’incloure el nombre total d’hores d’emissió setmanal, amb indicació 
dels dies i l’horari d’emissió 
 
b) Percentatge de programació pròpia 
 
c) Durada màxima prevista del projecte 
 
d) Projecte econòmic i de finançament de les activitats 
 
e) Memòria que descrigui la infraestructura tècnica amb la qual es pretén prestar el servei, la 
qual s’ha d’adequar a les activitats de comunicació audiovisual que es vulguin realitzar i també 
a l’abast previst 
 
f) Ubicació prevista dels estudis i, si s’escau, del centre emissor 
 
g) Descripció de les característiques tècniques dels equips a utilitzar 
 
h) Indicació de la persona responsable editorial, quan aquesta no coincideixi amb la titular del 
servei 
 
i) Mitjans de participació de la comunitat a la qual s’adreça el servei en la determinació de la 
programació i en la gestió de les activitats 
 
j) Mecanismes d’accés al mitjà per part d’entitats i institucions no lucratives que estiguin 
domiciliades a l’àrea de cobertura de la llicència 
 
k) Mitjans previstos per tal d’afavorir la promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la 
cultura catalanes, i de l’aranès i la cultura occitana a l’ Aran,  d’acord amb la normativa sobre 
política lingüística 
 
l) Mitjans previstos per garantir l’accés de persones amb discapacitat 
 
m) Mitjans previstos per l’entitat a favor de la igualtat entre dones i homes, tant pel que fa a la 
promoció de l’equitat dona-home en l’àmbit intern com a assegurar en la seva programació la 
no difusió de continguts sexistes que objectualitzin les dones o que justifiquin o banalitzin la 
violència masclista, així com la promoció d’una imatge plural de dones i homes no associada 
a estereotips i rols de gènere. 
 
 
Article 12 
Contingut de la llicència 
 
La llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim 
de lucre ha de contenir els compromisos adquirits per l’entitat titular en el marc del procediment 
d’adjudicació corresponent, els deures específics en matèria de difusió obligatòria d’obres 
audiovisuals europees, si s’escau, i la resta d’obligacions que estableixi la normativa aplicable 
als prestadors de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre , en les 
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condicions que assegurin la seva naturalesa comunitària sense ànim de lucre i d’acord amb 
el règim de prestació del servei que disposa l’article 13 d’aquest Decret. 
 
 
Article 13 
Règim de prestació del servei 
 
1.Les entitats prestadores de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de 
lucre tenen les obligacions establertes d’acord amb l’article 54 de la Llei 22/2005.  
 
2. En tot cas, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de vetllar perquè el compliment 
d’aquestes obligacions es faci de manera compatible amb la naturalesa i la finalitat d’aquests 
serveis i de les entitats que els presten. 
 
 
Article 14 
Extinció de la llicència 
 
La llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim 
de lucre s’extingeix en els casos següents: 
 
a) L’exhauriment del termini màxim de la seva vigència  
 
b) La renúncia de l’entitat titular 
 
c) La revocació de la llicència  
 
d) L’extinció de la personalitat jurídica de l’entitat titular 
 
e) L’impagament de les taxes que graven la prestació del servei de comunicació audiovisual 
 
f) L’incompliment reiterat del contingut de la llicència 
 
g) La pèrdua o desaparició de les condicions que van justificar l’adjudicació de la llicència 
 
h) Altres supòsits previstos per la normativa vigent  
 
 
Secció 3 
Accés a l’espai públic de comunicació sense ús de l’espectre radioelèctric  
 
Article 15 
Comunicació prèvia 
 
1. La prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre 
mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric resta subjecta a un règim de 
comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb els articles 60 a 64 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 
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2. El contingut de la comunicació prèvia ha d’incloure, en tot cas, la identificació del prestador 
del servei, la descripció de l’activitat i la descripció dels continguts difosos, i ha de reflectir el 
caràcter social o cultural dels continguts, o les necessitats de comunicació específiques que 
ha de cobrir el servei al qual es refereix.  
 
3. Cal adjuntar a la comunicació prèvia el projecte del servei a què fa referència l’article 11 
d’aquest Decret.  
 
4. El règim jurídic de la comunicació prèvia en els supòsits de prestació de serveis de 
comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre és el contingut en  la Instrucció 
general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, 
aprovada per l’Acord 65/2012, de 26 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.  
 
 
Capítol 3 
Mesures de foment dels mitjans de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre 
 
Article 16 
Mesures de foment 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de 
mitjans de comunicació, pot impulsar línies específiques d’ajuts per als mitjans de comunicació 
audiovisual comunitaris sense ànim de lucre. Aquestes línies específiques d’ajuts han d’anar 
adreçades prioritàriament a finançar els costos necessaris per a la prestació del servei en 
condicions òptimes, com són, entre d’altres, els derivats del transport del senyal, de 
l’adquisició dels equips o de la formació i professionalització de les persones que col·laboren 
amb aquests mitjans. 
 
 
Capítol 4 
Consell de la Comunicació Audiovisual Comunitària sense Ànim de Lucre 
 
Article 17 
Naturalesa i adscripció 
 
El Consell de la Comunicació Audiovisual Comunitària sense Ànim de Lucre és l’òrgan 
col·legiat de participació ciutadana i de consulta en matèria de serveis de comunicació 
audiovisual comunitària sense ànim de lucre i és adscrit al departament competent en matèria 
de mitjans de comunicació. 
 
 
Article 18 
Funcions 
 
Són funcions del Consell:  
 
a) Assessorar i informar el Govern en matèria de comunicació audiovisual comunitària sense 
ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al coneixement de la situació dels serveis de 
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comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre per a una millor presa de decisions, 
planificació i avaluació de les polítiques públiques. 
 
b) Proposar al Govern la realització de les actuacions que consideri adients per a promocionar 
els serveis de comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre. 
 
c) Promoure l'elaboració d'estudis, informes tècnics i avaluacions comparables i recopilar i 
donar a conèixer informes elaborats per les universitats i la societat civil, sobre la comunicació 
audiovisual comunitària sense ànim de lucre. 
 
d) Analitzar la informació sobre mitjans de comunicació audiovisual comunitària sense ànim 
de lucre, tant a nivell nacional, europeu com internacional. 
 
e) Elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques 
en relació amb els mitjans de comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre.  
 
f) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o 
organismes competents en la matèria a nivell local i internacional i incentivar trobades 
presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en aquesta 
matèria.  
 
g) Analitzar l'impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya en 
relació amb els serveis de comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre i trametre 
les conclusions al Govern perquè sigui tingut en compte en els processos de transparència i 
retiment de comptes. 
 
 
Article 19 
Composició 
 
19.1 El Consell funciona en Ple i està integrat pels membres següents: 
 
a) La presidència, que és exercida per la persona titular del departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria de mitjans de comunicació 
 
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la secretaria sectorial 
competent en matèria de mitjans de comunicació 
 
c) La secretaria, que és exercida per una persona funcionària de la direcció general de Mitjans 
de Comunicació, designada per la Presidència. 
 
d) Les vocalies, exercides per les persones següents: 
 
d.1) La persona titular de la direcció general de Mitjans de Comunicació 
 
d.2) Un conseller/a del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, designat/da pel Consell. 
 
d.3) Fins a quatre representants de les entitats associatives de representació dels mitjans de 
comunicació audiovisual comunitària sense ànim de lucre. 
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d.4) Dues persones en representació de les entitats locals, una d'elles designada per la 
Federació de Municipis de Catalunya i una per l'Associació Catalana de Municipis  
 
d.5) Dues persones expertes de prestigi reconegut en l’àmbit de la comunicació audiovisual, 
en particular en matèria de mitjans comunitaris sense ànim de lucre. 
 
19.2. La designació dels membres del Consell ha d'anar acompanyada de la designació de 
les persones suplents que els substitueixin en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol 
altra causa justificada. 
 
19.3 La composició del Consell s'ha d'atenir al principi de representació paritària de dones i 
homes, d'acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes. 
 
 
Article 20 
Funcionament 
 
20.1 El Ple del Consell es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l'any i, 
excepcionalment, quan la persona que n'exerceix la presidència ho consideri oportú. 
 
20.2 La direcció general de mitjans de comunicació dóna  suport tècnic i presta els mitjans 
personals i materials necessaris al Consell per a l'execució de les seves funcions. 
 
20.3 L'assistència a les reunions del Ple o de qualsevol dels grups de treball no genera cap 
dret econòmic en concepte d'indemnització o dietes per a cap dels seus membres, llevat de 
les indemnitzacions en concepte de transport d'acord amb el que estableix la normativa 
aplicable. 
 
20.4 El funcionament del Consell es regeix per aquest Decret, per les normes de règim intern 
que pugui establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, relatiu al règim jurídic dels òrgans col·legiats. 
 
20.5  El Consell pot constituir els grups específics de treball que es considerin convenients i 
convidar les persones que consideri rellevants. Un cop finalitzada la seva actuació, els 
resultats dels treballs s'han d'elevar al Ple. En la conformació dels grups de treball prevalen 
els criteris d'expertesa de les persones participants. 
 
 
Article 21 
Retiment de comptes i transparència 
 
21.1 El retiment de comptes del Consell s'ha de fer mitjançant la memòria anual d'activitats 
que ha d'adreçar al Govern. 
 
21.2  La memòria anual d'activitats del Consell es farà pública mitjançant la pàgina web del 
departament competent en mitjans de comunicació i el Portal de la Transparència. 
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Disposició addicional 
 
Primera 
Adjudicació de llicències 
 
En el termini màxim de sis mesos a comptar de la planificació de les freqüències 
corresponents, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de convocar un concurs per a 
l’adjudicació de les llicències per als serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense 
ànim de lucre que fan ús de l’espectre radioelèctric. En el cas de serveis de televisió, ha de 
tenir en compte el que disposa la disposició transitòria catorzena de la Llei 7/2010, de 31 de 
març, pel que fa als serveis de televisió digital terrestre de proximitat sense ànim de lucre que 
estaven en funcionament amb anterioritat a l’1 de gener de 2009. 
 
Segona 
Àmbit de cobertura dels serveis en cas d’us de l’espectre radioelèctric  
 
L’Administració de la Generalitat, mitjançant els instruments de participació en la planificació 
de l’espectre radioelèctric previstos en la normativa de l’Estat, vetlla per tal que els serveis de 
comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre puguin disposar, si s’escau, d’una 
reserva de l’espectre d’àmbit inferior al municipal, o bé de mesures que permetin l’ús compartit 
d’aquest domini. 
  
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroguen el Decret 80/1989, de 4 d’abril, de regulació del servei de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència, i el Decret 273/1989, de 10 de novembre, que 
el modifica. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest Decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Neus Munté i Fernàndez 
Consellera de la Presidència 


