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ACORD
117/2004, de 17 de novembre, del Ple del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual
s’aprova la Instrucció general sobre protecció de
la infància i l’adolescència, senyalització orien-
tativa i dret a la informació de les persones usu-
àries dels serveis de televisió.

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 10.f), 10.j) i 10.k) de la Llei 2/2000, de 4 de
maig, i l’article 32 de l’Acord 3/2001, de 28 de
febrer, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic i de
funcionament del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, ha adoptat aquest Acord la part dis-
positiva del qual és la següent:

—1 Aprovar la Instrucció general sobre protec-
ció de la infància i l’adolescència, senyalització
orientativa i dret a la informació de les persones
usuàries dels serveis de televisió, la qual s’incor-
pora com a annex i part integrant d’aquest Acord.

—2 Publicar aquest Acord al DOGC, així com
el text íntegre de la Instrucció general sobre pro-
tecció de la infància i l’adolescència, senyalitza-
ció orientativa i dret a la informació de les per-
sones usuàries dels serveis de televisió.

Barcelona, 17 de novembre de 2004

FRANCESC CODINA I CASTILLO

President

JAUME SERRATS I OLLÉ

Conseller secretari

INSTRUCCIÓ
general sobre protecció de la infància i l’adolescèn-
cia, senyalització orientativa i dret a la informació
de les persones usuàries dels serveis de televisió

PREÀMBUL

La lletra k) de l’article 10 de la Llei 2/2000, de
4 de maig, atorga al Consell, en l’àmbit de la seva
actuació, la funció d’assegurar el compliment i
l’observança del que disposa la Llei 8/1995, de 27
de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents, i de modificació de la Llei 37/1991,
de 30 de desembre, sobre mesures de protecció
dels menors desemparats i de l’adopció. Així
mateix, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
exerceix la potestat sancionadora que les lleis re-
guladores de la comunicació audiovisual i de la
publicitat atorguen a la Generalitat pel que fa al
seu àmbit d’actuació i les seves funcions que es-
tableix la Llei 2/2000, de 4 de maig.

El marc jurídic de protecció de la infància i
l’adolescència és determinat per l’apartat 28 de
l’article 9 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, el qual reconeix la competència exclusiva
de la Generalitat de Catalunya sobre la protec-
ció de la infància i l’adolescència.

Aquesta competència s’ha desenvolupat, en
el vessant legislatiu, mitjançant l’aprovació de
la Llei 11/1985, de 13 de juny, de protecció de
menors, posteriorment amb la Llei 37/1991, de
30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció, que va de-
rogar expressament el títol VI de la Llei 11/1985
i va regular la protecció separadament de la resta
del contingut d’aquella Llei, que era la prevenció
i el tractament de la delinqüència infantil i ju-
venil, amb la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’aten-
ció i protecció dels infants i els adolescents i de
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Des d’aquest punt el límit segueix aquesta corba
de nivell en sentit est fins a arribar al sud de la
cota planimètrica 399,63 m, indret on la corba
de nivell es desvia cap al nord. Des d’aquest punt
traça una línia recta en direcció sud-est d’uns 200
m aproximadament fins a interceptar la corba
de nivell 500 m, al nord del paratge de la Llena.
El límit continua per aquesta corba en sentit est
fins a interceptar el barranc de Pinyer.

El límit ascendeix per un barranc interpretat
en direcció est fins a interceptar la carena a la
corba de nivell 550 m. Continua per la carena
fins a contactar amb el barranc del Corb i la
corba de nivell 670 m. Descendeix pel barranc
del Corb i posteriorment pel barranc de la Jorba
fins a la intersecció del barranc de la Jorba amb
el barranc de les Meliques, punt des d’on ascen-
deix per la carena fins a la corba de nivell 500 m.
Continua per aquesta corba de nivell fins a inter-
ceptar la pista forestal provinent del tossal de la
Margarida i Tivissa, camí pel qual prossegueix fins
a interceptar el barranc de la Devesa.

El límit ascendeix pel barranc de la Devesa
fins a interceptar la corba de nivell 525 m, des
d’on traça una línia recta en sentit oest d’uns 300
m aproximadament fins a la intersecció de la
carena amb la corba de nivell 675 m.

Seguidament, ressegueix cap a l’oest la carena
de la serra de la Creu i el Monegret, fins que in-
tercepta un afluent del barranc dels Fogassos.
Segueix en sentit ascendent aquest curs fluvial
fins a interceptar la pista que es dirigeix al mas
de Verdura. En aquest punt el límit continua per
la pista en sentit nord-oest fins a interceptar el
camí de Sant Blai, camí pel qual descendeix fins
a interceptar el camí dels Burgans. El límit conti-
nua per aquest camí fins a interceptar el barranc
de Sant Blai, des d’on traça una línia recta en di-
recció sud-est d’uns 200 m aproximadament fins
a interceptar la corba de nivell 400 m, a l’est de
l’estret de Sant Blai. Continua per la corba de
nivell 400 m en sentit est fins a arribar al punt
inicial de la delimitació, a la confluència entre
el barranc de la Feix i la corba de nivell 400 m.

Zona de Vandellòs

Terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant

La delimitació comença al nord-est d’aquest
espai, a la intercepció del barranc de la Barran-
cada i el camí dels Dedalts. Des d’aquest punt
segueix el barranc en sentit descendent fins a
interceptar un barranc provinent de la roca del
Pallars, vora el camí del Canyotell. El límit se-
gueix el barranc en sentit ascendent fins a inter-
ceptar la corba de nivell 400 m, continua per
aquesta cota vorejant la roca del Pallars fins a
interceptar un barranc a l’est de la roca. Descen-
deix per aquest barranc fins a interceptar el camí
dels Pous de Cirici, camí que segueix en sentit
nord fins a interceptar la corba de nivell 300 m.
Ressegueix aquesta corba fins a interceptar la
carena al sud de la Tossa de l’Alzina.

Descendeix per la carena de la Mola del Pi
fins a interceptar la corba de nivell 200 m, des
d’on traça una línia recta en sentit sud-oest d’uns
500 m aproximadament fins a enllaçar amb la
intersecció de la corba de nivell 200 m i la carena.
Ressegueix aquesta corba fins que arriba a l’est
del punt altimètric 221,56 m, on intercepta un
torrent. Des d’aquest punt continua en línia
recta en sentit oest uns 300 m aproximadament
fins a interceptar la corba de nivell dels 200 m,
en la confluència amb una pista forestal.

Continua per aquesta corba fins a intercep-
tar la carena al nord-oest del barranc de Lliri-
ola. Des d’aquest punt, el límit segueix la carena
fins a interceptar la corba de nivell 475 m, per
la qual continua fins a interceptar la carena de
la serra de l’Esteve. El límit segueix per la ca-
rena en sentit sud fins a arribar al terme muni-
cipal de Tivissa.

Terme municipal de Tivissa
El límit continua per la carena fins a intercep-

tar el barranc de l’Abellà, des d’on ascendeix pel
barranc fins a interceptar la carena a uns 1.100
m aproximadament en direcció nord. La deli-
mitació continua per la carena en direcció nord,
fins a arribar al terme municipal de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant un cop travessat el
barranc de Maimó.

Terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant

El límit continua per la carena fins a intercep-
tar el barranc de l’Abellà. Segueix per aquest
barranc en sentit ascendent fins a contactar amb
la carena situada a l’oest de la serra d’en Pen-
timal. Ascendeix per aquesta carena fins a in-
terceptar el barranc de Cassià. Descendeix per
aquest barranc uns 100 m aproximadament i, al
sud del solà de Roca Roja, ascendeix per un curs
fluvial interpretat fins a interceptar el camí dels
Teixos. Continua en sentit ascendent per aquest
camí fins a arribar al corral de ca la Torre, des
d’on continua cap al nord pel camí dels Dedalts
uns 100 m aproximadament fins a arribar al punt
inicial de la delimitació, la intercepció del bar-
ranc de la Barrancada i el camí dels Dedalts.

Resten exclosos de l’àmbit del Pla els terrenys
que el planejament urbanístic vigent hagi classi-
ficat com a sòl urbà o urbanitzable, llevat d’aquells
que tinguin la qualificació de zona verda, sistema
d’espais lliures o similar.

(04.322.006)
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modificació de la Llei 37/1991, que va incorporar
a la dita Llei el capítol IV, el qual regula el rè-
gim sancionador en matèria de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció i, finalment,
amb la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de
família, que ha regulat l’adopció i algunes actu-
acions de l’Administració que entren en l’àm-
bit del dret civil, com ara la declaració de des-
emparament i l’assumpció de la tutela de les
persones menors d’edat desemparades.

Paral·lelament a l’adopció de la normativa
esmentada, els articles 16, 17 i 18 de la Llei de
l’Estat 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’in-
corpora a l’ordenament jurídic espanyol la Di-
rectiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de
disposicions legals, reglamentàries i adminis-
tratives dels estats membres relatives a l’exer-
cici d’activitats de radiodifusió televisiva, es-
tableixen la protecció de menors davant la
publicitat i la televenda i els continguts dels
programes emesos i el dret a la informació de
les persones usuàries dels serveis de televisió.
A Catalunya, la protecció de la infància i l’ado-
lescència davant la publicitat que estableix l’ar-
ticle 16 de la Llei de l’Estat 25/1994, de 12 de
juliol, ha estat prevista i desenvolupada per la
Llei 8/1995, de 27 de juliol. D’altra banda, l’obli-
gació d’advertir les persones teleespectadores
de la idoneïtat dels continguts dels programes
emesos per al públic infantil i adolescent i el
dret a la informació de les persones usuàries
dels serveis de televisió, recollits en els articles
17 i 18, respectivament, de la Llei de l’Estat 25/
1994, de 12 de juliol, s’han incorporat en l’àmbit
català mitjançant desenvolupament reglamen-
tari en el qual s’articulen diverses disposicions
relatives a aquestes matèries.

A banda de les previsions establertes en la
normativa esmentada, la normativa audiovisual
ha establert com uns dels principis de progra-
mació el respecte, l’atenció especial i la protecció
de la joventut i la infància.

La Instrucció general sobre protecció de la
infància i l’adolescència, senyalització orienta-
tiva i dret a la informació de les persones usu-
àries dels serveis de televisió, desenvolupa les
obligacions en relació amb la protecció de la
infància i l’adolescència, la senyalització orien-
tativa i el dret a la informació de les persones
usuàries dels serveis de televisió establertes de
manera explícita en la Llei de l’Estat 25/1994,
de 12 de juliol; la Llei 11/1985, de 13 de juny, de
protecció de menors i, posteriorment; la Llei 37/
1991, de 30 de desembre, sobre mesures de pro-
tecció dels menors desemparats i de l’adopció;
a més, fixa les formes d’acreditar el compliment
de les obligacions establertes respecte al dret a
la informació i disposa el procediment sancio-
nador corresponent, desenvolupament que es
basa en la lletra f) de l’article 10 de la Llei 2/2000,
de 4 de maig, que faculta el Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya per adoptar instruccions
generals de caràcter vinculant adreçades als ope-
radors per tal de garantir el compliment de la
legislació vigent.

Finalment, a més dels motius exposats, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha cre-
gut necessari regular el procediment a fi de
donar, a través de la transparència que suposa
la Instrucció general, la màxima seguretat jurí-
dica als operadors.

En virtut de tot això, el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, després d’escoltar els sec-

tors afectats i sotmetre a informació pública i vist
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
adopta la instrucció general següent.

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1. És objecte de la Instrucció general desen-
volupar la normativa sobre protecció de la in-
fància i l’adolescència, en relació amb la progra-
mació, la publicitat i altres serveis de televisió,
mitjançant la qualificació i senyalització de la
programació d’acord amb les categories d’edat
i pautes horàries d’emissió.

2. Així mateix, la Instrucció general té per
objecte garantir el dret a la informació de les
persones usuàries dels serveis de televisió.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Resten subjectes al que estableix la Instruc-
ció general:

a) Els operadors de televisió gestionats per
la Generalitat de Catalunya.

b) Els operadors de televisió el títol d’habi-
litació dels quals correspon atorgar a la Gene-
ralitat de Catalunya.

c) Els operadors, els serveis de televisió dels
quals, independentment del mitjà de transmis-
sió utilitzat, tinguin un àmbit de cobertura que
no sobrepassi el territori de Catalunya. S’hi in-
clouen els operadors de televisió d’accés con-
dicional, els operadors que prestin aquest servei
a través de xarxes de telecomunicacions i els
operadors d’altres serveis de televisió quan
efectuïn programació adreçada específicament
a les persones usuàries de Catalunya.

TÍTOL II
Protecció de la infància i l’adolescència en la pro-
gramació i senyalització orientativa dels progra-
mes de televisió

Article 3
Principis generals sobre protecció de la infància
i l’adolescència en la programació i senyalitza-
ció orientativa dels programes de televisió

Els operadors de televisió subjectes a l’àm-
bit d’aplicació de la Instrucció general han de
complir en les emissions televisives, els princi-
pis següents:

a) Afavorir els objectius educatius, potenciar
els valors humans i els principis de l’Estat demo-
cràtic i social, i respectar, en tot cas, els preceptes
constitucionals.

b) No incloure programes ni escenes o mis-
satges de qualsevol tipus que puguin perjudicar
seriosament el desenvolupament físic, mental o
moral d’infants i adolescents, ni programes que
fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació
per motius de naixement, ètnia, sexe, religió,
nacionalitat, opinió o qualsevol altra circums-
tància personal o social.

c) Tractar amb cura especial tota informació
que afecti infants o adolescents, i evitar difon-
dre’n el nom, la imatge o les dades que en per-
metin la identificació, quan apareixen com a
víctimes, testimonis o inculpats en causes crimi-
nals, llevat del cas que ho siguin com a víctimes
d’un homicidi o un assassinat; o quan es divul-

gui qualsevol fet relatiu a llur vida privada que
n’afecti la reputació i el bon nom.

d) No divulgar les dades relatives a la fili-
ació d’infants i adolescents acollits o adoptats.

CAPÍTOL I
Obligacions dels operadors en relació amb la se-
nyalització orientativa dels programes de televisió

Article 4
Obligació de senyalització orientativa

1. Al començament de l’emissió de cada pro-
grama de televisió i en reprendre’s l’emissió,
després de cada interrupció per inserir publicitat
i anuncis de televenda, s’ha d’incloure un adver-
timent, fet per mitjans òptics i acústics i amb una
qualificació orientativa, que informi les perso-
nes teleespectadores del grau d’idoneïtat per al
públic infantil o adolescent.

2. Les sèries que emetin de manera conti-
nuada dos o més capítols sense interrupció pu-
blicitària han de senyalitzar l’inici de cada ca-
pítol.

Article 5
Classificació dels programes

Els operadors de televisió estan obligats a
senyalitzar tota la programació, amb l’objectiu
d’informar les persones adultes de la idoneïtat
dels programes per al públic infantil i adolescent,
en funció de l’edat del públic potencial que en
sigui destinatari i d’acord amb les categories
d’edat següents:

Especialment recomanats per a la infància
(qualificació opcional).

Per a tothom.
No recomanats per a menors de 7 anys.
No recomanats per a menors de 10 anys.
No recomanats per a menors de 13 anys.
No recomanats per a menors de 16 anys.
No recomanats per a menors de 18 anys.
Programa X.

Article 6
Codi de signes de senyalització i característiques
del símbol

1. El codi de signes de senyalització és el ma-
teix per a tots els operadors, per tal de facilitar-
ne el coneixement i la comprensió a totes les per-
sones usuàries dels serveis de televisió. La mida
del símbol ha de ser, com a mínim, igual a la del
logotip de l’operador i ha de fer possible que un
teleespectador o teleespectadora mitjà el per-
cebi. El símbol s’ha de situar a la banda supe-
rior esquerra de la pantalla. Aquest codi de sig-
nes és el següent:

Cap símbol: per a tothom.
Rodona verda: especialment recomanat per

a la infància.
Quadrat amb fons groc amb un 7: no recoma-

nat per a menors de 7 anys.
Quadrat amb fons groc amb un 10: no reco-

manat per a menors de 10 anys.
Quadrat amb fons groc amb un 13: no reco-

manat per a menors de 13 anys.
Quadrat amb fons groc amb un 16: no reco-

manat per a menors de 16 anys.
Triangle amb fons vermell amb un 18: no re-

comanat per a menors de 18 anys.
Triangle amb fons vermell amb una X: pro-

grama X.
2. Els símbols s’han de mantenir, com a mí-

nim, durant trenta segons a l’inici de l’emissió
del programa, i durant deu segons després de
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cada interrupció publicitària, a excepció dels
programes no recomanats per a menors de 18
anys i X, en els quals el símbol s’ha de mante-
nir durant tota l’emissió.

Article 7
Advertiment acústic

1. En els programes la classificació dels quals
els faci acceptables per a menors de 18 anys no
ha d’haver-hi cap senyal sonor.

2. Tots els programes classificats com a no
recomanats per a menors de 18 anys i els pro-
grames X, han de portar, al començament de
l’emissió i després de cada interrupció publici-
tària, un senyal sonor homogeni d’un segon de
durada, el qual ha de coincidir amb l’inici de
l’emissió del símbol gràfic.

Article 8
Programes informatius

Els programes informatius diaris són senya-
litzats per a tothom. En el supòsit de l’emissió
de continguts susceptibles de perjudicar serio-
sament el desenvolupament físic, mental o moral
d’infants i adolescents s’ha d’advertir de manera
verbal prèviament a l’emissió.

CAPÍTOL II
Pautes horàries per a la senyalització orientati-
va dels programes de televisió

Article 9
Horari protegit

Els programes susceptibles de perjudicar
seriosament el desenvolupament físic, mental o
moral d’infants i adolescents no es poden emetre
entre les 6 hores i les 22 hores i han de ser ob-
jecte d’advertiment auditiu i visual sobre llur
contingut.

Article 10
Franges horàries

Els operadors de televisió subjectes a l’àm-
bit d’aplicació de la Instrucció general:

a) En els contenidors infantils, només poden
emetre programes senyalitzats com a especial-
ment recomanats per a la infància, per a tothom,
no recomanats per a menors de 7 anys i no re-
comanats per a menors de 10 anys.

b) No poden emetre programes senyalitzats
com a no recomanats per a menors de 16 anys
entre les 6 hores i les 20 hores.

c) No poden emetre programes senyalitzats
com a no recomanats per a menors de 18 anys
entre les 6 hores i les 22 hores.

d) No poden emetre programes X entre les
6 hores del dia i la 1 de l’endemà.

Article 11
Promocions

1. Les promocions de programes, amb imat-
ges o amb text sobreimprès, han d’estar senya-
litzades durant tot el període d’emissió d’acord
amb la qualificació del programa promocionat.

2. El contingut de les promocions de pro-
grames emeses entre les 6 hores i les 22 hores
han de respectar la categoria d’edat per a tot-
hom.

3. Les promocions de programes X no es
poden emetre entre les 6 hores del dia i la 1 de
l’endemà.

4. En els contenidors infantils, només es po-
den promocionar programes senyalitzats com
a especialment recomanats per a la infància, per

a tothom, no recomanats per a menors de 7 anys
i no recomanats per a menors de 10 anys.

TÍTOL III
Criteris per a la classificació de la programació

Article 12
Qualificació de pel·lícules cinematogràfiques

La qualificació de les pel·lícules cinemato-
gràfiques és la que hagin rebut per difondre-
les en sales de cinema o en el mercat del vídeo
d’acord amb la seva regulació específica, sens
perjudici que els operadors de televisió puguin
completar la qualificació, que en cap cas no
podrà comportar una modificació de la classi-
ficació prèviament rebuda pel producte cine-
matogràfic o de vídeo, amb indicacions més
detallades per a la millor informació dels pa-
res, les mares o les persones responsables d’in-
fants o adolescents.

Article 13
Senyalització de pel·lícules cinematogràfiques

1. Els operadors de televisió han de senya-
litzar els programes que emetin atenent els seus
continguts, les característiques del seu públic
i el moment d’emissió. Si la pel·lícula cinema-
togràfica ha estat qualificada pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya o,
si escau, per l’Institut de la Cinematografia i de
les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultu-
ra, en els deu anys anteriors al moment de
l’emissió, s’ha d’utilitzar la qualificació empra-
da per aquests organismes.

2. Si la qualificació de la pel·lícula cinemato-
gràfica feta pel Departament de Cultura o, si
escau, per l’Institut de la Cinematografia i de les
Arts Audiovisuals s’ha produït anteriorment, o
no n’hi ha, l’operador ha de senyalitzar l’obra
sota la seva responsabilitat.

Article 14
Criteris orientadors sobre senyalització

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
amb la finalitat de facilitar l’activitat senyalit-
zadora, emetrà uns criteris orientadors, que
seran revisats periòdicament.

2. Per tal d’arribar a interpretacions comu-
nes i harmonitzar els criteris orientadors sobre
senyalització, el Consell convocarà sessions de
treball amb els operadors.

TÍTOL IV
Protecció de la infància i l’adolescència davant
la publicitat i la televenda

Article 15
Principis generals de protecció de la infància i
l’adolescència davant la publicitat i la televenda

La publicitat emesa pels operadors de tele-
visió subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Instruc-
ció general no ha de contenir imatges o missatges
que puguin perjudicar el desenvolupament fí-
sic, mental o moral d’infants i adolescents i, així
mateix, ha de respectar els principis següents:

a) No ha d’incitar directament infants i ado-
lescents a comprar un producte o un servei ex-
plotant llur inexperiència o llur credulitat ni a
persuadir llurs pares, mares o tutors/es o els
pares, les mares o els/les tutors/es de terceres
persones perquè comprin els productes o els
serveis de què es tracti.

b) No ha d’explotar l’especial confiança d’in-
fants i adolescents en els pares i mares, en el pro-
fessorat, o en altres persones, com ara profes-
sionals de programes infantils o, eventualment,
personatges de ficció.

c) Es prohibeixen totes les formes de publi-
citat televisiva de locals de joc i de serveis o d’es-
pectacles violents o que incitin a la violència i
de caràcter eròtic o pornogràfic.

d) Es prohibeix l’emissió publicitària de
qualsevol forma directa o indirecta de publi-
citat i de televenda de begudes amb graduació
alcohòlica superior a vint graus.

Article 16
Publicitat adreçada a la infància i l’adolescència

1. Els operadors de televisió, pel que fa a la
publicitat o la televenda de joguines, han de
respectar el següent:

a) No conferir moviment a la joguina o algu-
na de les seves parts si no és cap dels seus atri-
buts reals i evitar incloure efectes de so que no
són propis de la joguina. En cas contrari, cal
explicitar-ho.

b) Presentar la joguina amb una referència
de la mida real fàcilment entenedora per a l’in-
fant.

c) No recórrer, sistemàticament, a intercalar
imatges de personatges reals d’animació clàssica
o generada per ordinador, amb les pròpies de la
joguina.

d) Adaptar les sobreimpressions que infor-
men sobre les característiques de la joguina a les
capacitats de comprensió i de lectura de l’infant
pel que fa a la durada, la mida i el contrast de
la tipografia emprada.

e) Evitar presentacions agressives o violentes
de les joguines.

f) Sobreimprimir “Es venen per separat” en
els missatges publicitaris en els quals es repre-
senten més d’una joguina o elements addicio-
nals a la que es promociona.

2. D’acord amb el nivell de coneixement de
l’audiència infantil i adolescent, i conscients del
seu estat formatiu, els anuncis no han d’incitar
a la violència o a cometre actes delictuosos, ni
a la discriminació per raó de naixement, ètnia,
sexe, orientació sexual, religió, nacionalitat,
opinió o qualsevol altra circumstància personal
o social.

3. Les prestacions i l’ús d’un producte s’han
de mostrar de manera comprensible, coincident
amb la realitat i amb un llenguatge senzill i adap-
tat al nivell de desenvolupament del públic in-
fantil i adolescent al qual s’adreça.

4. Si el preu de l’objecte anunciat supera la
quantitat de trenta euros ha de constar de ma-
nera clara i manifesta en l’anunci de l’objecte.

5. Cal evitar els missatges que continguin dis-
criminacions o diferències per raó de sexe en el
consum del producte anunciat.

6. La publicitat de begudes alcohòliques no pot
adreçar-se específicament a infants i adolescents
i no pot ser inclosa en els contenidors infantils.

Article 17
Publicitat protagonitzada per infants i adolescents

Infants i adolescents no poden ser utilitzats
en anuncis publicitaris:

a) Que promoguin activitats prohibides per
a infants i adolescents.

b) Que presentin, sense motiu justificat, in-
fants o adolescents en situacions perilloses.

c) Que presentin infants i adolescents con-
sumint begudes alcohòliques.
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TÍTOL V
Dret a la informació de les persones usuàries dels
serveis de televisió

CAPÍTOL I
Dret a la informació

Article 18
Protecció del dret a la informació de les perso-
nes usuàries dels serveis de televisió

1. Les persones usuàries dels serveis de te-
levisió han de disposar d’una informació de les
ofertes de programació correcta i amb antela-
ció suficient, per tal de facilitar un coneixement
adequat sobre el seu ús i gaudiment.

2. Els operadors de televisió subjectes a l’àm-
bit d’aplicació de la Instrucció general, amb la
finalitat de garantir l’eficàcia del dret a la infor-
mació de les persones usuàries, han de fer pú-
blica la seva oferta de programació a través del
seu propi mitjà de comunicació; també poden
fer-ho per qualsevol altre mitjà de comunicació
social, inclosos els que utilitzen suport de distri-
bució audiovisual o electrònic, amb una ante-
lació mínima d’onze dies respecte del dia al que
es refereixi a la programació esmentada.

Article 19
Comunicació de l’oferta de programació de les
televisions locals

En consideració a les seves característiques
específiques, per a les televisions locals s’enten-
drà que l’horari d’emissió que tenen l’obligació
de comunicar és aproximat, i s’admet, a aquest
efecte i sense necessitat de justificar-ho davant
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, una
variació de l’horari previst inicialment d’un
màxim de trenta minuts per programa anunci-
at, amb un sostre total d’un 20% dels programes
diaris.

Article 20
Contingut mínim de la publicitat de l’oferta de
programació

1. La publicitat de l’oferta de programació ha
d’incloure tota la programació prevista, especi-
ficant, com a mínim, el títol i el tipus o el gène-
re dels programes, la persona que assumeix la res-
ponsabilitat editorial i l’hora prevista d’emissió.
Aquesta publicitat comprèn tots els programes,
llevat dels de durada inferior a quinze minuts,
inclosos els programes informatius diaris, set-
manals o de qualsevol altra periodicitat; els pro-
grames culturals; els programes educatius; els
programes d’entreteniment; els programes de
varietats; els programes de ficció; i la retransmissió
d’esdeveniments de qualsevol naturalesa i, espe-
cíficament, les retransmissions esportives.

2. L’oferta de programació ha d’incloure,
també, les següents informacions en relació amb
els programes que s’indiquen a continuació:

a) En els llargmetratges cinematogràfics, s’ha
d’identificar el títol, el director, l’any de produc-
ció i la nacionalitat.

b) En la resta d’obres audiovisuals de ficció,
com ara les pel·lícules concebudes per a la te-
levisió, les sèries, els serials i les telecomèdies,
s’ha d’indicar el títol de l’obra i, si escau, el de
l’episodi programat.

c) En els programes de varietats, s’ha d’in-
dicar les persones que hi intervindran principal-
ment.

d) En les retransmissions d’esdeveniments i
en les retransmissions esportives, s’ha d’indicar
el fet que serà objecte de la retransmissió.

3. La publicitat de l’oferta de programació ha
d’incloure, així mateix, la senyalització dels di-
ferents programes de conformitat amb el que es-
tableix l’article 4.

Article 21
Modificació de la programació

1. Les ofertes de programació són vinculants
per als operadors de serveis de televisió. Només
són possibles les modificacions en la programa-
ció oferida que siguin conseqüència d’esdeve-
niments imprevisibles i aliens a la voluntat de
l’operador i que no els hagi pogut preveure ra-
onablement en el moment de fer pública l’oferta.

2. Les modificacions que estableix l’apartat
1 han de ser comunicades al Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya com a màxim en els tres
dies posteriors a l’emissió.

3. Les modificacions de les ofertes de progra-
mació s’han de fer públiques amb antelació
suficient pels mitjans a què fa referència l’apartat
2 de l’article 18.

4. Els desajustaments d’horaris en l’emissió
en un màxim de deu minuts no es consideren
modificació de la programació.

CAPÍTOL II
Acreditació del compliment

Article 22
Compliment de l’obligació de comunicar l’oferta
de programació al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya

Per tal d’acreditar el deure de comunicar l’ofer-
ta de programació al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya en el termini que assenyala l’apartat
2 de l’article 18, els operadors de televisió han de
trametre la informació detallada en l’annex.

Article 23
Sol·licitud d’informació addicional

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot
requerir als operadors de televisió les dades ad-
dicionals, amb el detall que sigui necessari, que
permetin comprovar el compliment de les obli-
gacions que estableix aquesta Instrucció general.

Article 24
Confidencialitat de les dades

1. Tant la informació a la qual fa referència
l’article 22, com les informacions addicionals que
requereix l’article 23, resten subjectes al que es-
tableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.

2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
pot fer públics els resultats sobre el compliment
dels operadors als quals se’ls aplica la mateixa
normativa de protecció de dades de caràcter
personal que disposa l’apartat 1.

TÍTOL VI
Procediment sancionador

Article 25
Incoació i resolució dels expedients sancionadors

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
substanciarà la incoació i la resolució dels expe-
dients sancionadors corresponents per infrac-
cions de la legislació sobre comunicació audio-
visual i publicitat, d’acord amb el que estableixen
les disposicions reguladores del procediment ad-
ministratiu comú i la legislació relativa al pro-
cediment sancionador.

2. L’expedient s’iniciarà amb un període d’in-
formació prèvia, no superior a vint dies hàbils,
en el qual es donarà audiència a les parts inte-
ressades. L’acord d’inici d’expedient contindrà
el nomenament d’instructor o instructora, que
haurà de gaudir de la condició de funcionari o
funcionària i, en l’exercici de les seves funcions,
tindrà la consideració d’autoritat pública.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els criteris de classificació i de senyalització
que estableix la Instrucció general no exclouen
la possibilitat que els operadors de televisió, de
manera individual, puguin proporcionar siste-
mes de control o informació addicional destina-
da als pares, les mares o les persones responsa-
bles d’infants i adolescents.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les televisions locals que emeten més de se-
tanta hores setmanals no els serà d’aplicació
l’excepció que estableix l’article 19 una vegada
transcorreguts sis mesos de l’entrada en vigor
de la Instrucció general.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Instrucció entra en vigor l’endemà
d’haver estat publicada al DOGC.

ANNEX

Informació que ha d’aparèixer associada a cadas-
cun dels programes en l’oferta de programació que
l’operador de televisió ha de trametre al Consell
de l’Audiovisual de Catalunya d’acord amb el que
estableix l’article 22 de la Instrucció general sobre
protecció de la infància i l’adolescència, senyalit-
zació orientativa i dret a la informació de les per-
sones usuàries dels serveis de televisió

Dades generals:
Cadena.
Responsable editorial.
Data d’emissió.
Hora prevista d’emissió.
Nom del programa.
Gènere del programa.
Qualificació per franges d’edat.
Any de producció.
Nacionalitat de la producció.
Llengua original.
Llengua d’emissió.
Tipus de producció: pròpia/aliena.

Dades específiques:
Llargmetratges: es farà constar el nom de la

persona que l’ha dirigit.
Sèries: es farà constar el nom o número de

l’episodi programat.
Varietats: s’indicarà les persones que hi inter-

vindran principalment.
Retransmissions esportives: s’indicarà el fet

que serà objecte de retransmissió.
Programes de plató que incloguin entrevistes,

tertúlies o debats (llevat dels informatius diaris
de temàtica general): es farà constar el nom de
les persones entrevistades i el de les participants
en les tertúlies o debats, amb indicació del càr-
rec o activitat per la qual han estat convidades.

(04.329.126)
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET
450/2004, de 2 de desembre, d’encàrrec del des-
patx del conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, senyor Antoni Siurana i Zaragoza, al
conseller d’Economia i Finances, senyor Antoni
Castells i Oliveres, des del dia 4 de desembre al
dia 12 de desembre de 2004, ambdós inclosos.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ha d’absentar-se de Catalunya des del dia 4 de
desembre fins al dia 12 de desembre de 2004,
ambdós inclosos, i, per tant, cal encarregar el
despatx del seu Departament a un altre conse-
ller.

L’article 63.d) de la Llei 3/1982, de 23 de març,
del Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat, estableix que correspon
al president de la Generalitat encomanar el
despatx d’un departament a un altre conseller.

D’acord amb el que estableix l’article 3.d) del
Decret 194/2004, de 20 de febrer,

DECRETO:

Article únic
Durant l’absència del conseller d’Agricultura,

Ramaderia i Pesca, senyor Antoni Siurana i Za-
ragoza, des del dia 4 de desembre fins al dia 12
de desembre de 2004, s’encarregarà del despatx
del seu Departament el conseller d’Economia
i Finances, senyor Antoni Castells i Oliveres.

Barcelona, 2 de desembre de 2004

JOSEP BARGALLÓ I VALLS

Conseller en Cap

(04.337.070)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/3322/2004, de 24 de novembre, de cessa-
ment de la senyora Carmina Llumà Ras com a
responsable de Política Normativa del Gabinet
del Conseller del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques.

Atès que pel Decret 430/2004, de 16 de no-
vembre, publicat al DOGC núm. 4263, de
18.11.2004, es nomena la senyora Carmina
Llumà Ras secretària general d’aquest Depar-
tament;

Vist que mitjançant la Resolució PTO/714/
2004, de 22 de març, es donà publicitat a la Re-
solució de nomenament de la senyora Carmina
Llumà Ras com a responsable de Política Nor-
mativa del Gabinet del Conseller del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques,
amb caràcter eventual;

Atès el que disposen l’article 123 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i el Decret 153/
1987, de 4 de març, sobre el règim jurídic del
personal eventual al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
841, de 20.5.1987);

En ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

La senyora Carmina Llumà Ras cessa, a pe-
tició pròpia, com a responsable de Política Nor-
mativa del Gabinet del Conseller del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques,
amb efectes des del dia 19 de novembre de 2004.

Barcelona, 24 de novembre de 2004

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(04.323.067)

*

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/3319/2004, de 25 de novembre, de convo-
catòria de concurs específic de mèrits i capacitats
per a la provisió d’un lloc de comandament i d’un
lloc singular a l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, organisme autònom del Departa-
ment de Governació i Administracions Públiques
(convocatòria de provisió núm. GO/022/04).

A l’Escola d’Administració Pública de Cata-
lunya (EAPC) hi ha vacant el lloc de cap de la
Secció de Personal, Contractacions i Assesso-
rament i el lloc de responsable de Programes de
Formació en Noves Tecnologies.

Els llocs de treball esmentats consten a la
relació dels llocs de treball vigent del personal
funcionari de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i les descripcions dels llocs de tre-
ball que cal proveir han estat incloses en el
manual d’organització del Departament de
Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d’acord amb el que esta-
bleix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, i vist l’informe de la Interven-
ció Delegada,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i ca-
pacitats per a la provisió d’un lloc de comanda-
ment i d’un lloc singular a l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya, organisme autònom del
Departament de Governació i Administracions
Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/
022/04), que es detalla a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que
figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Les sol·licituds s’han de presentar, en el
termini de quinze dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquesta Resolució en
el DOGC, al Registre general del Departament
de Governació i Administracions Públiques (Via
Laietana, 26, 08003 Barcelona); al registre dels
Serveis Territorials del Departament a Bar-
celona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona);
Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona);
Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida); Tar-
ragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les
Terres de l’Ebre (Doctor Ferran, 6-8, 43500
Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans pre-
vistos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs potestatiu de reposició
davant el director de Serveis del Departament
de Governació i Administracions Públiques, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació, o bé recurs contenciós admi-
nistratiu, davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 25 de novembre de 2004

P. D. (Resolució GAP/618/2004,
DOGC de 19.3.2004)

RAMON LLORENS I IBARZ

Director de Serveis

24808 CÀRRECS I PERSONAL DOGC 4275 – 7.12.2004


