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Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció General
de Radiodifusió i Televisió

DECRET 265/1997, de 17 d'octubre, pel qual es despleguen aspectes de la Llei 8/1996, de 5
de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuï da per cable.

[En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el DOGC núm. 2686 de
22.7.1998]

La  Llei  8/1996,  de  5  de  juliol,  de  regulació  de  la  programació audiovisual distribuïda per
cable, en el marc de  la  normativa bàsica estatal i, més concretament, de la Llei  de   l'Estat
42/1995,   de   22   de   desembre,   de  les  telecomunicacions  per cable, pretén que les relacions
entre  operadors   de  cable  i  programadors  independents  siguin  transparents   i  no
discriminatòries,  de  manera  que  es  garanteixi  la  lliure  competència,  i  també  establir uns
límits  dels continguts de la programació audiovisual difosa  per  cable per tal d'aconseguir un
servei de qualitat. Sense  oblidar  també  l'adopció de determinades mesures a l'efecte  de
protegir  la  llengua catalana. Per últim, aquesta norma  crea  el Consell Audiovisual de Catalunya,
òrgan independent  que  té encomanada la funció de vetllar per l'objectivitat i  la transparència de
la programació audiovisual, que ha estat  desplegat  quant al seu funcionament pel Decret 3/1997,
de 7  de  gener,  i  pel  que fa a la seva organització pel Decret  4/1997, de 7 de gener.

A  hores  d'ara  resultava necessària una norma delimitadora  d'alguns  aspectes  que  la  referida
Llei  deixava  per  a  ulterior  desplegament  reglamentari,  com  la designació de  l'autoritat
competent per a determinades qüestions -reducció  del   40%  de  l'oferta  audiovisual  que  han
de  reservar  obligatòriament  els  operadors  en  favor  de  programadors  independents,  rebre
informacions que afecten les relacions  d'aquests  agents  del  sector  audiovisual,  així  com  les
declaracions d'autoregulació lliurades pels primers, vetllar  per  l'aplicació  de certes limitacions en
els programes que  poden  atemptar  contra les normes de protecció dels menors,  activitat
inspectora en matèria de continguts audiovisuals-  i,  per  últim,  la  designació  dels  òrgans
escaients per  resoldre  la iniciació del procediment sancionador, així com  per a la imposició de
sancions.

En  virtut  de  tot  això,  a  proposta  del conseller de la  Presidència, d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica  Assessora i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Àmbit d'aplicació

El  present  Decret  s'aplica  als  serveis  de  difusió  de  televisió  per  cable,  als de vídeo segons
demanda i als de  vídeo  a la carta, si bé amb l'excepció prevista a l'article  7.3  de  la  Llei 8/1996,
de 5 de juliol, de regulació de la  programació audiovisual distribuïda per cable.

Article 2
Funcions  de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió

En  relació  amb  la programació audiovisual distribuïda per  cable,  la  Direcció  General de
Radiodifusió i Televisió és  competent per:

a) Resoldre les sol·licituds dels operadors, fonamentades en  la  insuficiència  de  mercat,  per  tal
de reduir el 40% de  l'oferta  audiovisual que han de reservar obligatòriament en  favor de
programadors independents. El  còmput  del  40%  prendrà  com a base el nombre total de  canals
oferts pel mateix operador. L'aprovació serà per temps no superior a l'any i determinarà  el
percentatge   de  reserva. A  tal  efecte,  caldrà  que  l'operador  acrediti  la  inexistència de mercat
audiovisual  suficient  per  part dels programadors independents, que els preus  oferts  són els
vigents al mercat del sector i que el  subministrament  de  programació  s'ha  sol·licitat  amb una
difusió   adequada. L'autorització   serà   susceptible   de  pròrroga,  prèvia sol·licitud de l'operador,
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amb l'antelació  d'un   mes   al   venciment   de   l'anterior. Aquest  haurà d'acreditar  la
subsistència  de les circumstàncies que van  motivar la reducció anterior. La resolució de pròrroga
podrà  graduar   en  més  o  en  menys  el  percentatge  autoritzat  anteriorment.

b)  Conèixer  els  contractes  subscrits  entre operadors de  cable  i  programadors independents,
així com la constitució  de  societats  entre  tots  dos per a la comercialització de  programes
audiovisuals. A  tal  efecte,  l'operador de cable està obligat a trametre  els  documents següents a
l'esmentat centre directiu dins el  termini de 10 dies hàbils des de la seva subscripció:
- Els  contractes subscrits amb els programadors independents,  així com de qualsevol variació

posterior d'aquests.
- Les escriptures de constitució i de modificació de societats  participades per operadors i

programadors independents per a  la comercialització de programes audiovisuals.

c) Rebre trimestralment la declaració de l'operador relativa al  compliment durant el trimestre
immediatament anterior de  les  obligacions pel que fa a la programació audiovisual, la  pluralitat
lingüística   i  la  difusió  de  comunicacions  d'interès  públic,  dins la seva demarcació, obligacions
que  recullen  els  articles  6, 7 i 8 de la Llei 8/1996, de 5 de  juliol,   de   regulació   de   la
programació  audiovisual  distribuïda  per  cable,  i  l'article  2  del  present text  normatiu.
L'operador  haurà  d'entregar l'esmentada declaració dins el  termini  dels  deu  primers  dies hàbils
de cada trimestre i  aquesta  cal que reflecteixi necessàriament la identificació  de la concessió així
com la manifestació expressa que durant  el període corresponent s'ha donat compliment a la
normativa  descrita a l'apartat anterior. En  els supòsits d'arbitratge o en els què resulti necessari
el Consell Audiovisual de Catalunya a l'efecte de compliment  de   les   seves  funcions,  prèvia
sol·licitud  específica  d'aquest, la Direcció General de Radiodifusió i Televisió li  trametrà  la
documentació disponible a què fa referència el  present epígraf.

d)  Vetllar  pel compliment de les mesures de protecció dels  menors establertes a l'article 4, així
com pels drets de les  minories  i  la  dignitat de les persones, sens perjudici de  les funcions de
seguiment de les programacions i denúncia de  les  infraccions,  que corresponen al Consell
Audiovisual de  Catalunya.

e)  Realitzar  les inspeccions i comprovacions necessàries a  operadors  de  cable per tal de
garantir el compliment de la  normativa vigent. A  aquest  efecte,  els  titulars de serveis distribuïts
per  cable conservaran tota la programació emesa corresponent als  dotze mesos immediatament
anteriors.

Article 3
Informació als programadors independents

En   tot   cas,  el  programador  independent  té  dret  que  l'operador de cable li faciliti la informació
següent:

a)  Nombre  d'abonats  subscrits  a cada canal de difusió de  televisió  per cable dels
programadors independents, dins de  cada municipi.

b) Cas d'haver-se analitzat, audiència obtinguda pels canals  de televisió per cable dels
programadors independents.

c)  Activitat desenvolupada a l'efecte de comercialitzar els  canals  de televisió per cable de
programadors independents,  distribuïts per la xarxa.

d)  Estructura  general de l'oferta de serveis de difusió de  televisió  per cable i lloc que ocupen en
aquesta els canals que corresponen a operadors independents.

Article 4
Protecció dels menors davant la programació difosa per cable
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Els  programes  de  televisió,  els  serveis  de  difusió de  televisió  per  cable,  els de vídeo segons
demanda i els de  vídeo   a   la   carta   que   puguin   atemptar  contra  el  desenvolupament   físic,
mental  o  moral  dels  menors,  o  perjudicar-lo  seriosament, i, en tot cas, les emissions que
incloguin  escenes  de  pornografia  o  violència  gratuïta,  s'hauran d'adaptar a les limitacions
següents:

a)  Horari: únicament podran oferir-se entre les vint-i-dues  i les sis hores.

b) Advertiment: amb caràcter previ a la seva difusió, caldrà  informar  sobre  el  seu  contingut  per
mitjans acústics i  òptics.

c)   Distintiu   visual:  durant  els  cinc  primers  minuts  d'emissió caldrà incorporar a la pantalla de
forma permanent  i  visible  el  corresponent  símbol  en  color  vermell que  s'especifica a l'annex
d'aquest Decret.

d)  Presentació,  comercialització i accés selectiu: quan es difonen  per cable, s'hauran d'oferir de
forma separada i no  podran  formar  part  del paquet bàsic de contractació. Així  mateix,
l'operador  ha  d'oferir a l'abonat la possibilitat  d'utilitzar  tecnologies  existents  en el mercat per
tal de  restringir  l'accés  des  del  seu  receptor  a aquesta mena  d'espais, sense cost
complementari per aquest motiu.

Article 5
Atribució de la competència sancionadora

La  competència  sancionadora  per  les  infraccions  al que  s'estableix  en la Llei 8/1996, de 5 de
juliol, de regulació  de  la  programació  audiovisual distribuïda per cable, i al  present Decret
correspondrà:

a)  Al  director  general de Radiodifusió i Televisió, si es  tracta d'infraccions lleus.

b)  Al  secretari general del Departament de la Presidència,  si es tracta d'infraccions greus.

c)  Al  conseller  del  Departament de la Presidència, si es  tracta d'infraccions molt greus.

Article 6
Procediment sancionador

6.1   En  tot  cas,  el  procediment  per  a la imposició de  sancions  és  el  que  regula  el  Decret
278/1993, de 9 de  novembre,  sobre  el procediment sancionador d'aplicació als  àmbits de
competència de la Generalitat.

6.2    El  director  general  de  Radiodifusió  i  Televisió  acordarà  mitjançant  resolució
administrativa la iniciació  dels  expedients sancionadors; a la resolució es nomenarà un  instructor
i un secretari.

6.3   D'acord  amb  el  que estableix l'article 7 del Decret  278/1993,  de  9  de novembre, l'òrgan
competent per iniciar  l'expedient    podrà   sol·licitar   informe   del   Consell  Audiovisual de
Catalunya.

Disposició addicional

D'acord amb la disposició addicional de la Llei 8/1996, de 5  de  juliol,  de  regulació  de  la
programació  audiovisual  distribuïda  per cable, l'epígraf c) i el segon paràgraf  de l'epígraf e) de
l'article 2, així com l'article 4, també són d'aplicació als canals de televisió  gestionats  directament
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per  la  Generalitat,  així  com  aquells  altres  el  títol habilitant   dels    quals   hagi   estat   atorgat
per  la Generalitat,  amb  independència del mitjà tècnic de difusió televisiva.

Disposicions finals

-1   S'autoritza  el  conseller  de  la  Presidència  per  a  l'execució i aplicació d'aquest Decret.

-2   Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva  publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Annex

Distintius visuals

Tipus de programació
Programes  susceptibles de perjudicar o ferir seriosament la  sensibilitat  dels  menors  d'edat  per
la  seva  violència  física, psíquica o erotisme

(Vegeu distintiu a la pàg. 12064 del DOGC)

Tipus de programació
Programes  susceptibles  de  ferir  la  sensibilitat pel seu caràcter pornogràfic o de violència
gratuïta

(Vegeu distintiu a la pàg. 12064 del DOGC)

Aquest text és una transcripció. En cas de dubte en la interpretació, l’únic document amb validesa
legal és que publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


