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Contracte Programa subscrit pel Consorci per a la gestió de la telev¡s¡ó digital terrestre
del Camp de Tarragona (TACOAIT) i l' Ent¡tat Pública Empresarial Local TACDOTZE per a
la prestació del servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona per al període
2020-2023.

A la ciutat de Tarragona, el dia 25 de gener de 2021

I.- REUNITS

D'una banda el Consorci per a la gestió de la televis¡ó d¡gital terrestre del Camp de

Tarragona (TACOALT) -en endavant, el CONSORCI-, representat pel senyor Óscar Sánchez

lbarra President del Consorci, i

De l'altra l'Entitat Públ¡ca Empresarial LocalTACDOTZE, m¡tjancant la qual el Consorci fa la
gestió directa del servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona (en endavant
I'ENTITAT GESTORA), representada pel senyor XAVIER M. ABELLÓ TOMÁS, Gerent de la
mateixa.

Totes les parts es recone¡xen mútuament competéncia i capac¡tat per formalitzar aquest

contracte programa i,

I I.- MANIFESTEN:

Que a la demarcació territorial de Tarragona, referéncia TL02l enquadrada pels

municipis de Constantí, Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls iVila-seca
li va ser atorgada una concessió per a la prestac¡ó del servei de televisió digital local
pública mitjanqant els acords de 4 d'abril de 2006 de la Comissió del Govern de Política
lnst¡tucional, publicats al Diari Oficial de la General¡tat de 16 de maig del mateix any.

El CONSORCI es va constituir en data 12 de juny del 2008 pels municipis de Constantí,
Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls iVila-seca amb l'objecte de prestar
el servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona.

3. Posteriorment, en Consell Plenar¡ celebrat el 29 de novembre de 2011 s'aprova la

incorporació al CONSORCI del municipi d'Altafulla. En data 10 de juliol de 2018
s'incorpora al CONSORCI el mun¡c¡p¡ de l'Espluga de Francolí.

2.
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4. La Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre de la comunicació
audiovisual de Catalunya (en endavant, LCAC) estableix en el seu article 32.2 que "/o
prestoció del servei públic de comunicoció audiovisuol d'dmbit locol ha d'ésser duta o
terme en formo de gestió directo per poft dels municipis, les modolitots ossociotives
d'ens locols estoblertes per lo llei i els consorcis ¡ntegrots per ens locols, En el cos dels
consorcis, tombé poden formor-ne port els municip¡s encoro no plonificots en l'áreo
geogrdfico on s'hogi de prestor el servei públic oudiovisuol. Tombé en poden formar
port els ens de lo moteixo dreo geogrdfico que els represent¡n o oltres ent¡tots
públiques, en lo formo i omb les condicions que els municipis membres de ple dret del
consorci decide¡xin, omb uno porticipació no superior ol 25%."

L'ENTITAT GESTORA és l'entitat mitjanqant la qual el CONSORCI porta a terme la gestió
directa del servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona iva ser constituida
per Consell Plenari el 9 de desembre del 2009.

La LCAC estableix l'obligació per part dels ens i consorc¡s responsables de la prestació
del servei públic audiovisual en l'¿mbit local de subscriure un contracte programa amb
els ens gestors de l'esmentat servei amb les finalitats següents:

- Fixar els objectius concrets de servei públic que hauran d'assumir els ens i

consorcis responsables de la prestació del servei públic audiovisual en l'ámbit local
(art.24.1).

Determ¡nar les missions de servei públic que han de complir els prestadors públics
de serveis de comunicació audiovisual, d'acord amb el que estableix la llei (art.
2s.1).

Proveir els fons necessaris per a la prestació adequada del servei de comunicació
audiovisual, tot definint a la vegada els objectius específics de servei públic que
han d'ésser assumits per l'ens o l'organisme gestor, a fi de garantir l'autonomia de
la gestió d¡recta ¡ quotidiana del servei respecte dels órgans de govern

corresponents ila decisió dels ens locals, les assoc¡acions iels consorcis
responsab les del servei (art.33.3).

5.

6.
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7. Tal i com preveu l'apartat Vl del Preámbul de la LCAC, "lo suficiéncio finoncero és
imprescindible per o goront¡r lo prestoció del servei públic d'una monero real i efectivo.
En oquest sentit, lo preséncia pr¡ncipol, estable i equilibroda de fons públics,
subministrots sobre lo base d'un contracte progrdmo de duroda pluriennol i en el morc
de I'ossumpció d'un seguit d'object¡us de servei públic, constitueix uno pego clau de tot
el sistemo" .

8. L'annex lX del tractat de la Unió Europea aprovat a Amsterdam el 1997, estableix que
"les disposicions del Trdctot constitutiu s'entendron sense perjudici de lo focultat dels
Estots membres de finongor el servei públic de rodiofusió en lo mesuro que el
finongament es concedeixi ols orgonismes de radiodifusió per o portdr a terme lo
funció de servei públic tol i com hagi estot otribuido, definido ¡ orgon¡tzado per codo
Estot membre, i en lo mesuro que oquest finongoment no afect¡ les condicions del
comerg ¡ de lo competéncio en ld Comun¡tdt en un grdu que sigui controri o I'interés
comú, hovent-se de ten¡r en compte Io reol¡tzoció de lo funció de dit servei públic" .

Els compareixents convenen en atorgar aquest document que estableix les condicions
generals del contracte programa entre I'ENTITAT GESTORA i el CONSORCI d'acord amb les
següents:

il,- ctAusutEs

CIáusula 1.- Naturalesa i final¡tat del contracte programa

Aquest contracte programa estableix, a partir de la definició de les missions del servei
públic de comunicació audiovisual que l'ENTITAT GESTORA té encomanades, el marc de
relacions recíproques entre el CONSORCI i fENTITAT GESTORA, subjecte a la legislació
general i específica d'aplicació, amb la finalitat pr¡ncipal de garantir el finangament estable
de I'ENTITAT GESTORA així com la seva autonomla de gestió d¡recta ¡ quotidiana del servei
respecte dels órgans de govern corresponents.

El cont¡ngut execut¡u del contracte programa és el que s'estableix a l'annex d'aquest
contracte al qual s'incorpora a tots els efectes. El document annex inclou una definició de
les missions de servei públic així com els indicadors d'acompliment d'aquestes missions i

la fixació del model de finangament.
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Cláusula 2.- Compromisos de l'ENTITAT GESTORA

2.t fal com estableix el Reglament d'Organitzac¡ó i Funcionament del Servei Públic
Audiovisual del CONSORCI per a la gestió de la televis¡ó digital local pública canal
múltiple núm 39 (abans 54) de la demarcac¡ó Tarragona, I'ENTITAT GESTORA té com
a missions principals del servei públic de comunicació audiovisual:

- definir, elaborar i distribuir als ciutadans de la Demarcació de Tarragona,
mitjansant un sistema de distribució que no requereixi l'ús de tecnologies d'accés
condicional, un conjunt de cont¡nguts audiovisuals ¡, si escau, serveis addicionals
de transmissió de dades orientats a la satisfacció de llurs necessitats
democrátlques, socials, educatives i culturals,

- garant¡r la transmissió d'una informació verag, object¡va i equilibrada, i la

transmissió de les diverses expressions socials i culturals, amb una oferta
d'entreteniment de qualitat, complint les missions de servei públic establertes en

el present contracte, i, util¡tzant a aquest efecte tots els llenguatges, els'formats i

els géneres propis de la comunicació audiovisual que resultin més adequats en

cada cas, i

- facilitar la particlpació dels ciutadans de la Demarcació de Tarragona en la vida
política, económica, cultural isocial del país.

2.2 El compliment de les missions de servei públic de comunicació audiovisual es realitza
a través del conjunt de la programació de I'ENTITAT GESTORA. El desplegament de la
programació de l'ENTITAT GESTORA ha de garantir les missions específiques del
servei públic de comunicació audiovisual, que es defineixen al Reglament
d'Organ¡tzació i Funcionament del Servei Públic Audiovisual del CONSORCI per a la
gestió de la televísió digital local pública canal múltiple núm.39 (abans 54) de la
demarcació Tarragona i que són les següents:

lnformació al ciutadá: transmissió d'una informació vera§, object¡va iequilibrada,
respectuosa amb el pluralisme polític, soc¡al icultural, itambé amb l'equilibri
terr¡torial, que garanteixi l'impuls del cone¡xement iel respecte dels valors i els
principis continguts en la Const¡tuc¡ó espanyola, l'Estatut d'autonomia, el dret

q

comun¡tari originari ¡ els tractats internacionals.
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- La difusió de l'activitat del Parlament, dels grups parlamentaris, de les

organitzacions polítiques isocials i dels agents socials tant de Catalunya com de la
demarcació com dels municipis que conformen el CONSORCI.

- Cont¡nuitat en la prestac¡ó del serve¡ iplena cobertura del conjunt del territor¡.
- La promoc¡ó, el cone¡xement ila difusió de la llengua ila cultura catalanes, dins el

marc general de la política lingüística icultural de la Generalitat en els termes
establerts per la legislació vigent.

- La promoció act¡va de la convivéncia cívica, el desenvolupament plural i

democrátic de la societat, el coneixement iel respecte a les diverses opc¡ons ¡

manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals ireligioses presents al

territor¡ dels municip¡s que conformen el CONSORCI. En aquest context és

necessari l'ús de tots els llenguatges, formats ¡discursos que dins el respecte i

l'atenció a la d¡versitat iel pluralisme, permetin el diáleg, la comprensió ila
cohesió entre les diverses opcions, i entre les diverses árees del territori dels
mun¡cip¡s que conformen el CONSORCI.

- La defensa de la d¡gn¡tat i del valor de la persona humana, el respecte universal i

efectiu als drets ¡llibertats de la persona, la igualtat de drets d'homes idones, ila
promoció del progrés social.

- El reforg de la ¡dentitat territorial com un procés integrador, en evolució constant i

obert a la d¡vers¡tat.
- El subministrament de continguts iserveis audiovisuals dir¡g¡ts als sectors més

amplis ¡diversos de l'audiéncia, amb una atenció especlal als col.lectius més

vulnerables, tot promovent el coneixement, la influéncia iel prestig¡ del servei
públic dins el marc general de l'espal catalá de comunicació audiovisual.

- La definició, l'aplicació i l'impuls, dins l'espai catalá de comunicació audiovisual,
d'un model de comunicació basat en la qualitat, la diversitat en l'oferta, el foment
de la innovació, el respecte dels drets dels consumidors i l'exigéncia ética i

professional.
- L'afavoriment de l'accés dels ciutadans dels municipis que conformen el CONSORCI

a la formació, la difusió, el coneixement ila divulgació máxims dels principals
esdeveniments polítics, socials, económics, científics ¡esport¡us de la societat de
Catalunya ¡ dels municipis que conformen el-- CONSORCI i les seves arrels
históriques, preservant d'una manera especial la memór¡a histórica iel patrimoni
dels seus testlmonis, i la promoció de les expressions i manifestacions culturals
més diverses, particularment de les vinculades a l'ús dels mitjans audiovisuals.

- La contribució a estrényer els vincles, mitjaneant la cooperació i les activitats que l¡

són próples, amb la resta de comunitats de llengua icultura catalanes.
- La contribució al desenvolupament de les indústr¡es culturals catalanes,

especialment les audiovisuals, la promoció de la creació audiovisual ide noves
formes d'expressió en aquest ámbit.
La protecció dels joves i dels infants.
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2.3

2.4

2.s

2.6

Els ob.iectius específics que haurá d'assumir l'ENTITAT GESTORA per a

l'acompliment del servei públic de comunicació audiovisual queden detallats més

endavant.

L'ENTITAT GESTORA haurá de complir amb les normes que regulen els contínguts
de la programació i la publicitat vigents a Catalunya, en particular alló relatiu al

temps dedicat a I'emissió de continguts publlcitar¡s, incloent-hi patrocinis i

televenda.

L'ENTITAT GESTORA haurá de conservar enregistrada la programació emesa,
inclosa la public¡tat ¡la televenda, a¡xí com les dades relatives a aquests
programes, com a mínim, durant sis mesos a comptar des de la data d'emiss¡ó ¡

facilitar-ne tant les comprovacions com les inspeccions de tota mena que, respecte
dels cont¡nguts emesos, duguin a terme les diferents adm¡nistrac¡ons competents.

Aquelles funcions específiques que el CONSORCI encomani a l'ENTITAT GESTORA.

Cláusula 3.- Pr¡nc¡pis económics generals

3.1 La garant¡a de la prestació efectiva i adequada de servei públic de comunicació
audiovisual del CONSORCI requere¡x la previsió ¡ l'obtenció d'uns ingressos
necessar¡s i suficients.

3.2. El serve¡ públic audiovisual del CONSORCI es finanga pr¡ncipalment amb les

aportacions que fa el CONSORCI, itambé amb la venda ¡ la prestació de serveis i amb

la partic¡pació en el mercat publicitari.

3.3 Per establir els compromisos económics per part del CONSORCI s'ha t¡ngut present
que I'ENTITAT GESTORA actua en un mercat lim¡tat per la seva reduida dimensió.
Aquesta limitac¡ó condicionala captació d'ingressos publicitaris ité repercuss¡ons a --
l'hora d'afrontar el cost i l'adquisició de drets sobre produccions audiovisuals, atés
que els altres agents es troben en una posició d'avantatge comparatiu. Aquesta

situació fa que les activitats de I'ENTITAT GESTORA no generin els recursos suf¡c¡ents
i, per tant, són necessáries aportacions del CONSORCI per cobrir les insuficiéncies.

del CONSORCI s'ha de dur a terme, de manera3.4 La provisió de les aportacions
transparent i proporcionada a les ,tra,.[7m¡ssions de serve
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3.5 Els compromisos económics assumits per les parts d'aquest contracte programa en

relació a la prestació del servei públic de televisió no han de superar les quantitats

fixades en el present contracte, entenent com a tal la diferéncia entre els ingressos i

les despeses. Aquesta diferéncia negat¡va es denomina necessitat de finangament, i

será compensada amb cárrec a aportacions des dels pressupostos del CONSORCI. En

el supósit de que les prev¡sions económiques de l'exercici no es compleixen ja s¡gu¡

perqué els ¡ngressos comercials no compleixen els objectius prev¡stos o perqué les

despeses superin les xifres pressupostades, l'ENTITAT GESToRA podrá recórrer a

a portacions extraordináries del CONSORCI.

Cláusula 4.- Necess¡tat de finangament per cobrir la insuficiéncia de recursos generats
per l'explotació del servei públic de comunicacíó audiovisual

La necessitat de finangament del servei públic de comunicació audiovisual itot el referent
als ingressos i les despeses de gestió s'especifica més endavant en el document annex

d'aquest contracte programa.

Cláusula 5.- Vigénc¡a

Aquest contracte programa t¡ndrá una vigéncia de QUATRE ANYS iestará vigent de L'U DE

GENER DEL 2O2O AL EL TRENTA.U DE DESEMBRE DEL 2023.

Cláusula 6.- Aprovació el contracte programa

Abans que s'aprovi, la proposta de contracte programa s'ha de sotmetre a informació
pública dins l'ámb¡t territorial en qué ha de tenir vigéncia i el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya n'ha de fer un informe preceptiu.

l, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signe contracte en el lloc i

la data que s'assenyalen.

President del Consorci Gestora

I

Xa vie r

Gerent de l'E
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I.- OBJECTIU DEt DOCUMENT

Aquest document té per objectius:

o Definir la missió iles funcions de serveí públic, així com els indicadors
d'acompliment d'aquestes funcions per part l'ENTITAT GESTORA.

o Fixar el model de finangament de I'ENTITAT GESTORA per als anys 2O2O a 2023
d'acord amb les directrius europees, les lleis espanyoles iles del Parlament de
Catalunya.

11
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II.- OBJECTIUS DE TENTITAT GESTORA EN TACOMPTIMENT DE TES MISSIONS DE SERVEI
púsLrc

Els objectius s'han establert per acord del CONSORCI de data 28 de juliol de 2020.

De conformitat amb el que preveu la LCAC, I'ENTITAT GESTORA haurá de garant¡r en

l'acompliment dels objectius establerts:

a) El percentatge de producció própia que autoritzi el CAC, també amb relació a la
programació en cadena ila sindicació de programes.

b) Una programació en qué Ia llengua normalment emprada sigui el catalá, ¡també es

comple¡xin les altres obligacions que estableix la normativa sobre política
lingüística.

c) La preséncia d'informatius en la programació total de les televisions general¡stes,

en horaris de máxima audiéncia.

El CONSORCI autoritza a I'ENTITAT GESTORA a formar part de produccions de suport a la
producció per la sindicació de programes i l'emissió en cadena, tot iestablint els criter¡s o
límits, al recurs a la sindicació de programes o a l'emissió en cadena, d'acord amb el que

disposi la normat¡va aplicable iamb el que estableixi el CAC. En aquest sentit, el mate¡x
CONSORCI va signar amb la Xarxa un protocol de col.laboració el 18 de juny de 2009.

11.1.- Missió d'informació al ciutadá

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de proporc¡onar un servei d'informació verag, objectiva i

equilibrada respectuosa amb el pluralisme polítíc, social icultural ique garanteixi l'impuls
del cone¡xement entre i per la població de la demarcació ¡el respecte dels valors iels
principis cont¡nguts en la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia, el dret comunitari
originari i els tractats internacionals. El c¡tat servei s'articulará a través de la preferéncia
per la informació local o de prox¡mitat respecte a altres continguts informatius de carácter
general-

12
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Garantir programació diá ria d'informat¡us.
Setmanalment: programac¡ó de reflex¡ó sobre l'actualitat setmanal.
Cobertura immediata de qualsevol notícia sign¡f¡cat¡va que afect¡ a l'ámbit de la
demarcació.
Establir un sistema d'informació proper al ciutadá, utilitzant totes els canals dels
que es d isposen.
Promoció de l'esport catalá a través de la retransmissió d'esdeveniments esportius
ide la real¡tzac¡ó de programes dedicats a la informació esport¡va, dedicant una
especial atenció a l'esport minor¡tar¡ i/o local.
Garantir la separació adequada entre informac¡ons iopinions ¡ la identificac¡ó dels
qui sostenen opinions i llur lliure expressió, en els límits que estableix l'article 20.4
de la Constitució espa nyola.

#

objec,ius:

Concepte 2020 2027 2022 202i
Hores de programac¡ó

d'¡nformatius diaris
Mínim 20h
setmdno

Mínim 2Oh

setmana
Mínim 2Oh

setmdna
Míním 2Oh

setmano
Hores de programació

d'informatius no diaris
Mínim 7h
setmdno

Mínim 7h
setmono

Mínim 7h
setmano

Mínim 7h
setmano

Hores de programació

esport¡va.
Mínim 6h
setmdno

Mínim 6h
setmond

Mínim 6h
setmond

Mínim 6h
setmand

Hores de programació
de reflexió sobre
l'actualitat setmanal.

Mínim 5h
setmano

Míním 5h
setmana

Mínim 5h
setmana

Mínim 5h
setmoni

En aouest ouadre no es comotabilltzen les reenrlssions de Droerames durant les hores de fora de

tacoalt

Accions:

o

a

En aquest quadre
caps de setmána

11.2.- Promoció, conéixement idífusió de la llengua ila cultura catalanes.

11.2.1.- Promoció, coneixement idifusió de la llengua catalana

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de fomentar a través de tota la seva programació, el
coneixement il'ús de la llengua catalana per part de tots els ciutadans iciutadanes de la

demarcació de Tarragona. L'object¡u es millorar la qualitat l¡ngüística i augmentar la

comprensió il'ús del catalá entre les persones que no utilitzen el catalá com a llengua

comptabilltzen proSrames prime-tlme

ha bitua l.

'13
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Accions:

r Preservar el patrimon¡ lingüístic de la demarcació.
. Vetllar per a que els anuncis publicitaris emesos s¡guln en catalá.

Objeaius:

11.2,2 Promoció de la cultura catalana

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de promoure la cultura catalana, donant prior¡tat a la
programació d'ámbit territorial. Aquest concepte inclou el conjunt de valors, creences,
costums itradicions arrelades a la gran major¡a de la població de Catalunya i de la resta de
terres i comunitats de parla catalana, així com aquell imaginari col.lectiu en qué aquesta
es reconeix i s'implica ique en formen la própia identitat. També a través d'aquests
mitjans s'han de promoure les activitats culturals enteses com aquell conjunt de
coneixements l¡teraris, artíst¡cs, histór¡cs o de qualsevol altra mena, que interessen a una
part de la població.

Accions:

lnformació sobre les act¡v¡tats culturals que tenen lloc a Catalunya iespecialment a

la demarcació del CONSORCI.

Foment d'una manera especial de la preséncia en la programació de creadors,
cantants, escr¡ptors, artistes ¡d'altres protagonistes de l'activitat cultural catalana
de la demarcació.
Promoció del sector editorial.
Promoció del sector audiov¡sual I de les noves tecnolog¡es.

tts

Concepte 2020 2021 2022 2023
Hores de programació en
llengua catalana
(producc¡ó própia).

700% 700% 100% 700%

Hores de programació en
llengua catalana
(producció externa).

700% 100% 700% 100%

14



tacoalt
Objedius:

Concepte 2020 2027 2022 2023
Hores de programac¡ó

dedicada a l'activitat
cultural catalana, local o
de proximitat.

Mínim 6h
setmono

Mínim 5h
setmano

Mínim 6h
setmana

Mínim 6h
setmdnd

Hores de programació

dedicada a la promoció
del sector audiovisual i

noves tecnologies.

Mínim 7h
setmono

Mínim 7h
setmand

Mínim 7h
setmono

Mínim 7h
setmdna

En aquest quadre no es durant les hores de fora de iprogrames prime time

dB

caps de setmana

11.3. Promoció activa de la convivéncia cívica iel desenvolupament plural idemocrátic
de la societat.

Definició: L'ENTITAT GESTORA contribuirá a la partic¡pació democrática social ¡ polít¡ca, tot
promovent un model de mitjans de comunicació basat en l'objectivitat, la verac¡tat ila
credibilitat.

Accions:
. A través de tota la programació i de la cobertura terr¡tor¡al s'actuará com a

mecan¡sme de cohesió, oferint programes que reflexin la diversitat d'opcions
polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses a Catalunya, i, dedicant
especial atenció al territori de la demarcació ials municipis que conformen el
coNSoRct.

o Vetllar escrupolosament pel respecte a la ¡matge de Catalunya i a les seves
inst¡tuc¡ons locals, supralocals i autonómiques.

. Fomentar la participació democrática a través del respecte escrupolós al sistema
democrátic, als partits política i als seus dirigents, així com als representants
electes amb la finalitat d'enfortir el prestigi social de l'accló política.

. Garantir el dret d'accés als grups polÍtics i socials signif¡catius, i la distribució de la
programació entre aquests grups, de manera proporcional a la seva
representativitat.

. Donar una informació acurada, verag i objectiva dels órgans de govern de les

entitats locals de la demarcació, així com dels partits polítics amb representació
pa rlamentária i municipal.

. Donar espec¡al cobertura informativa als acords adoptats per les entitats locals de
la demarcació.

¡ Oferir informació sobre els serveis de l'administració de les entitats locals de la
demarcació.

¡ Promoure i facilitar l'accés a persones discapacitades tal i com ja s'ha fet en els

dues últ¡mes temporades amb esdeveniments i retransmiss¡ons especials.
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coNsoHc tsLF a LA úrsró
DF I ¡ TO'ICA'IP OE TABñAGOM

Objectius:

Concepte 2020 2027 2022 2023
Hores de programació

amb participació
institucional i soc¡al i

espais d'opinió.

Mínim 4h
setmdnd

Mínim 4h
setmdnd

Mínim 4h
setmono

Mínim 4h
setmdna

En les reemlsslons de durant les horescomptabilitzen proSrames prirñe't¡meEn aquest qúedre
caps de s€tmana

a

a

ll.4 Promoció act¡va dels drets I ll¡bertats de la persona

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de difondre i promoure els valors que conformen les

societats democrátiques avangades com ara la defensa de la dignitat idel valor de la

persona humana, el respecte universal iefectiu als drets i llibertats de la persona, la

¡gualtat de drets d'homes i dones, la promoció del progrés social amb l'objectiu d'elevar el
nivellde vlda dintre d'un concepte ampli de llibertat.

Ob¡ediu:

. Preséncia en tota la seva programac¡ó de continguts i de persones que, des de la
riquesa que suposa la pluralitat de creences, promoguin i difonguin aquest conjunt
de valors.

11.5.- Reforg de la identitat de la comunitat de la demarcació

DeJinició: L'ENTITAT GESTORA ha de promoure la preservació idifusió dels valors de la

comu nitat de la demarcació.

Accions:

Preservació del patrimoni cultural de la comunitat
Difusió de les activitats socials iculturals específiques de la demarcació
lmpulsar les máximes retransmissions possibles per apropar aquest t¡pus
d'activitats als ciutadans

l6
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Objedius:

Concepte 2020 2027 2022 2023
Hores de programació

dedicada al patr¡moni
cultural de la comunitat,
a les a€tiv¡tats culturals i

soc¡als de la demarcació

Mínim 5h
setmona

Mínim 5h
setmano

Mínim 5h
setmona

Mínim 5h
setmond

ll.6.Definició, aplicacló i impuls d'un model de comunicació audiovisual basat en la
qualitat, la divers¡tat, la innovació i el respecte dels drets dels consumidors

L'ENTITAT GESTORA establirá ponts de diáleg entre l'espectador iel programador de

televisió. Relació que s'ha d'articular a través d'estructures mitjanceres com el CAC.

Tanmateix controlará el contingut dels missatges publicitaris i l'adequació dels temps de
publicitat a la programació ia les necessitats del mitjá.

11,7.- Promoció de la indústria audiovisual.

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de ser un motor per al desenvolupament de la ¡ndústria

a udiovisua I local i europea.

Accions:
. Foment de les produccions aud¡ovisuals produides, coproduides o realitzades a la

demarcació.
. Foment de les empreses proveidores del sector audiov¡sual a la demarcació.
. Promoure I facil¡tar també económ¡cament documentals ¡ llargmetratges realitzats

per creadors del terr¡tori com.la es ve fent en les dues últimes temporades.

11.8.- Promoció de la incorporació de Catalunya a la Societat de la lnformació. lmpuls de
l'oferta de nous m¡tjans de comunicació social a través de les noves tecnologies.

Definició: L'ENTITAT GESTORA ha de promoure la incorporació de Catalunya a la Soc¡etat

de la lnformació.

17
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11.9.- Protecció dels joves i dels infants.

Definició: L'ENTITAT GESTORA haurá d'actuar en tot moment en interés de la protecció de
la infáncia i de la joventut segons exigeixen totes les normat¡ves ex¡stents d'abast nacional
¡europeu

Acc¡ons:

No es podrá emetre programació que cont¡ngu¡ missatges contraris als drets i

llibertats fonamentals reconeguts per I'ordenament jurídic v¡gent, que incitin a la
violéncia o a activ¡tats delictives, o a qualsevol forma de discriminació.
No s'inclouran a les emiss¡ons programes o escenes o m¡ssatges que puguin
perjudicar ser¡osament el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni
programes que fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de
naixement, raga, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstáncia
personal o social.
En tot moment es complirá el que estableix la lnstrucció general del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, sobre la protecció de la infáncia i l'adolescéncia,
senyalització orientativa i dret a la informació de les persones usuáries dels serveis
de televisió.

#
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CI L Á fof /CAMP OE IAññAGONA

n.- PRrNctPts ecoruórutcs

lll.1.- lntroducc¡ó

Les aportac¡ons del CONSORCI hauran de cobr¡r aquelles necessitats de finangament que

no es poden cobrir a través dels ingressos comercials, tenint en compte que l'ENTITAT

GESTORA actua en un mercat limitat per la reduida dimensió de la demarcació, ien una

situació de desavantatge respecte als altres operadors (estatals iautonómics) que tenen
un major abast. Aquesta lim¡tació cond¡c¡ona de manera molt important la captació
d'ingressos publicitaris i, a més, té repercussions a l'hora d'afrontar el cost i l'adquis¡ció de

drets sobre els continguts audiovisuafs (pa rticularment, retransmiss¡ons esportives i

pel.lícules).

Ill.2,- Necessitat de finangament per cobrir la insuficiéncia de recursos generats per
l'explotació del servel públic de comunicació audiovisual

El servei públic audiovisual del CONSoRCI es f¡nanca pr¡ncipalment amb les aportacions
que fa el CONSORCI.

L'ENTITAT GESTORA preveu que els seus ingressos i despeses de gest¡ó durant la vigéncia

del present contracte per tal de fer front a totes les missions de servei públic

compromeses en aquest contracte-progra ma seran els segtients:

(Mirar q uadre adjunt)

S'entén com a necessitat de finangament la diferéncia negativa entre els ingressos iles
despeses. Aquesta necessitat de finaneament será compensada amb cárrec a aportac¡ons
des dels pressupostos del CONSORCI.

En el supós¡t de que les previsions económiques de I'exercici no es compleixen ja sigu¡

perqué els ingressos comercials no compleixen els objectius previstos o perqué les

despeses superin les xifres pressupostades, l'ENTITAT GESTORA podrá recórrer a

aportacions extraordináries del CONSORCI.
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RESUM PLA ECONOMIC MEMORIA CONSORCI .EPE

2020 2021 2022 2023

empresa publica
empresar¡al

empresa publ¡ca
empresarial

empresa publ¡ca
empresar¡al

empresa publica
empresarial

INGRESSOS

'146.000,00

160.000,00

699.625,67

1.005.625,67

'148.920,00

163.200,00

713.618,'t8

1.025.738,18

151.898,40

166.464,00

727.890,55

1.046.252,95

154.936,37

169.793,28

742.448,36

1.067.178,01

cap.

J

3

4

o

Denominació 
i

lngressos per Publicitat

lngressos per Prestació de Serveis

Aportacions del Consorc¡

lncorporació de Romanents

Operacio crédit

Total pressupost d'ingreasos

DESPESES

528.468,98

204.388,54

272.768,15

1.005.625,67

539.038,36

208.476,31

278.223,51

1.025.738,18

549.819,13

212.645,84

283.787 ,98

1.046.252,9s

560.815,51

216.898,75

289.463,74

1 .067 .',178,01

cap.

1

2

2

4

6
o

Denominació

Despeses de personal

Despeses estructurals

Despeses de Producció

Transferéncies corrents

Inversions reals

Amortitzac¡ons

Total pressupost de despeses


