
 
 

 

INFORME DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES RELATIU A 

L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. 

 

La proposta d’avantprojecte afecta plenament a l’àmbit local, ja que el mateix article 1, 

en determinar l’objecte, ja inclou els ens locals tant en la governança com en 

l’organització de la prestació del servei. 

 

 

AL·LEGACIONS/APORTACIONS 

 

A part dels articles que considerem que poden no respectar l’autonomia local;  es 

plantegen les següents: 

 

1. Article 36, lletra g: s’estableix com una competència de la Generalitat fer el 

seguiment de la prestació dels serveis públics audiovisuals d’àmbit local, de la 

gestió directa del servei i de la constitució de consorcis, amb ple respecte al 

principi d’autonomia local. 

 

Creiem que el seguiment s’hauria de fer de manera conjunta i corresponsable 

amb els ens locals, tant dels serveis que son competència de la Generalitat com 

els que son competència de l’àmbit local, si es vol respectar l’autonomia local, 

com diu la proposta. 

 

2. Article 48.2:  la figura del contracte programa, segons la nova interpretació de la 

intervenció de la Generalitat que ens està aplicant als ens locals en altres àmbits, 

només s’hauria d’aplicar entre la Generalitat i els seus propis ens dependents, és 

a dir, per l’apartat 1 del mateix article.  Quan aquest contracte programa es 

subscriu amb els ens locals, la figura jurídica que se’ns proposa és el conveni 

interadministratiu plurianual. En qualsevol cas, sigui quin sigui el marc jurídic, ha 

de donar estabilitat, seguretat jurídica i garantir el finançament en la prestació 

del servei. 

 

3. Article 58: sobre el finançament del servei públic de comunicació audiovisual 
d'àmbit local, es fa una remissió als principis, regles i limitacions de l’article 55, 
que és el que regula el finançament de la prestació del servei públic audiovisual 
de la Generalitat. 
 



 
 

 
L’avantprojecte hauria de proposar unes regles, principis, limitacions i un 

finançament específic de l’àmbit local; la remissió no és aplicable íntegrament 

als ens locals i no aporta cap proposta diferenciada per aquest àmbit 

competencial que aporti suficiència financera a la prestació del servei. 

 

 

AFECTACIÓ A L’AUTONOMIA LOCAL 

 

Al nostre parer, la proposta pot afectar a l’autonomia local en els termes previstos en la 

Llei del Consell de Governs Locals (article 23.2 de la Llei 12/2010) i, per tant, posem a 

consideració del Consell de Governs Locals la possibilitat de sol·licitar el Dictamen al 

Consell de Garanties Estatutàries que preveu l’article 76.2, lletra d) de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i que empara l’autonomia local reconeguda a l’article 86.3 

del mateix Estatut. 

 

En concret, creiem que si es manté el text que en aquest moment es sotmet a informació 

pública, caldria sotmetre a criteri del CGE que es determini si hi ha afectació a 

l’autonomia local  dels següents articles: 

 

- Article 56. A  part de la possible afectació a l’autonomia local, no sembla una 

adequada tècnica legislativa establir hores d’emissió i percentatges que sembla 

que haurien de correspondre a un desplegament reglamentari,  als Convenis 

interadministratius o a les llicències. Aquesta praxis també s’aprecia a l’article 

62.2. lletra e), entre altres articles. D’altra manera, qualsevol canvi per petit que 

sigui en aquests indicadors, necessitarà una modificació legislativa. 

 

- Article 57, en especial l’apartat 2, lletra b). La proposta entra de ple en les 

majories necessàries del plenari municipal i en aspectes propis de 

l’autoorganització dels ens locals.  

 

Reiterem  en aquest punt el que ja s’ha suggerit respecte als contractes-programa. 
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