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Albert Moragues Gomila, conseller de Presidència del Govern de 

les Illes Balears, en representació del Govern de les Illes Balears, 

en virtut de l’Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 

2003, de delegació de la competència d’autorització de convenis i 

acords de cooperació i col·laboració als titulars de les 

conselleries. 

 

Joan Manuel Tresserras i Gaju, conseller de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya, en representació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Antecedents Antecedents Antecedents Antecedents     

    

1. El Govern de les Illes Balears és titular de la gestió directa 

d’un canal autonòmic de televisió digital terrestre, identificat 

com a IB3, que emet en el seu àmbit territorial propi, d’acord 

amb la Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del 

tercer canal de televisió, i amb el Reial decret 944/2005, de 

29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la 

Televisió Digital Terrestre. 



 

 

2. La Generalitat de Catalunya és titular de la gestió directa d’un 

canal autonòmic de televisió digital terrestre, identificat com 

a TV3, que emet en el seu àmbit territorial propi, d’acord 

amb la Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del 

tercer canal de televisió, i amb el Reial decret 944/2005, de 

29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la 

Televisió Digital Terrestre. 

 

3. Segons la disposició addicional setena de la Llei 46/1983, de 

26 de desembre, reguladora del tercer canal de televisió, “les 

comunitats autònomes podran subscriure convenis de 

col·laboració per permetre l’emissió d’un o diversos 

programes de la seva televisió autonòmica en l’àmbit 

geogràfic d’altres, sempre que els espais radioelèctrics 

corresponents als seus àmbits territorials siguin confrontants 

i que utilitzin les freqüències que tenguin assignades pel 

Ministeri de Foment.” 

 

4. Ambdues parts estan interessades a aconseguir la recepció 

recíproca en els seus territoris respectius dels programes de 

televisió a què es fa referència en els antecedents 1 i 2. A 

més, els dos governs estan interessats a potenciar la 

indústria cultural audiovisual en els territoris de parla 

catalana en els àmbits de la producció, comercialització i 

promoció de la creació audiovisual. 

 

Per tot això, acordam subscriure aquest Conveni, amb subjecció a 

les següents  

    

CCCClàusuleslàusuleslàusuleslàusules    



 

    

1. El Govern de les Illes Balears es compromet a garantir que els 

programes i continguts del canal de televisió digital terrestre 

de la seva titularitat denominat IB3 es pugui distribuir i 

difondre en el territori de Catalunya, i la Generalitat de 

Catalunya es compromet a garantir la distribució i difusió del 

senyal referit en el seu territori per mitjà de la mateixa xarxa 

de comunicacions que utilitza la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals per a la distribució i difusió dels 

programes de la seva titularitat. Aquesta clàusula es podrà 

aplicar a un segon canal, també de titularitat pública, en 

l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 

moment que s’acordi per ambdues parts. 

 

2. La Generalitat de Catalunya es compromet a garantir que els 

programes i continguts del canal de televisió digital terrestre 

de la seva titularitat denominat TV3 es pugui distribuir i 

difondre en el territori de les Illes Balears, i el Govern de les 

Illes Balears es compromet a garantir la distribució i difusió 

del senyal esmentat en el seu territori per mitjà de la mateixa 

xarxa de comunicacions que utilitza Radiotelevisió de les Illes 

Balears per a la distribució i difusió dels programes de la 

seva titularitat. Aquesta clàusula es podrà aplicar a un segon 

canal, també de titularitat pública, dins l’àmbit de Catalunya, 

en el moment que ho acordin ambdues parts. 

 



 

3. Per fer possible l’emissió recíproca a Catalunya d’un segon 

canal de titularitat pública de les Illes Balears, el Govern de la 

Generalitat de Catalunya durà a terme les gestions 

necessàries davant del Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç per tal que es planifiqui i s’assigni un nou canal 

múltiple. 

 

4. Cada part elaborarà els projectes tècnics corresponents que 

possibilitin la recepció dels continguts i programes del canal 

autonòmic de l’altra part en el seu territori respectiu, des 

dels centres emissors que es determinin, de manera que es 

garanteixi la reciprocitat de cobertures.  

 

Els projectes tècnics hauran d’ajustar-se a la legislació i 

normativa tècnica vigent respecte de l’ús de l’espectre 

radioelèctric, en especial, al que disposa el Reial decret pel 

qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital 

Terrestre i a la planificació dels canals que en el seu 

desenvolupament aprovi el Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç o el que tengui les competències en aquesta matèria.  

 

Per a l’elaboració dels projectes tècnics es tindran en 

consideració les infraestructures ja existents. 

 

5. Les parts es comprometen a respectar els drets d’emissió 

que adquireixin o hagin adquirit les televisions respectives, 

en els termes establerts en cada cas pels contractes 

respectius. De la mateixa manera, les parts es comprometen 

a respectar els estatuts d’autonomia respectius i la resta de 

la legislació aplicable. 

 



 

6. En allò que afecti la reciprocitat dels canals de televisió 

respectius, aquest Conveni es desenvoluparà per mitjà de la 

subscripció d’altres acords entre l’Ens de Radiotelevisió de 

les Illes Balears i la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, en els quals es concretaran les fórmules, els 

sistemes tècnics i totes les qüestions a què fa referència la 

recepció de programes i serveis i es podran crear les formes 

jurídiques, amb personalitat pública o privada, que es 

considerin pertinents per assolir les finalitats i els objectius 

prevists en aquest Conveni. 

 

7. Els dos governs es comprometen a estudiar la viabilitat de fer 

un canal conjunt de televisió per Internet (IPTV), que tindria 

com a continguts les produccions pròpies de les televisions 

públiques de Catalunya i de les Illes Balears, amb vocació 

d’esdevenir un espai de difusió conjunt de la producció 

audiovisual dels territoris de parla catalana. 

 

8. Amb l’interès de consolidar un marc estable de cooperació 

entre les televisions públiques dels territoris de parla 

catalana, els dos governs promouran la constitució d’una 

fórmula associativa d’ens públics de ràdio, televisió i altres 

mitjans audiovisuals en llengua catalana per facilitar la 

producció, el doblatge, la compravenda i l’intercanvi de 

productes audiovisuals en català i per promoure la compra 

de drets d’emissió en llengua catalana de produccions 

alienes.  

 



 

9. La Generalitat de Catalunya es compromet a adoptar les 

mesures que permetin afavorir la participació, en condicions 

d’igualtat, en les convocatòries d’ajuts en l’àmbit de la 

producció, comercialització i promoció de la indústria 

audiovisual, dels projectes audiovisuals de les Illes Balears 

que enforteixin l’espai català de comunicació. 

 

10. Amb l’interès de compartir les polítiques audiovisuals i 

les accions de promoció de la producció audiovisual, ambdós 

governs constitueixen una comissió bilateral, amb la 

participació dels representants que en cada cas fixin les 

parts, que es reunirà, almenys, una vegada l’any. 

 

11. Els governs signants creen una comissió mixta de 

seguiment d’aquest Conveni integrada per un nombre igual 

de representants de la Generalitat de Catalunya i del Govern 

de les Illes Balears, per tal de resoldre les qüestions que es 

puguin derivar de la interpretació i l’aplicació d’aquest 

Conveni, incloses les de caràcter tècnic o econòmic. En cas 

d’un eventual conflicte d’interessos per la coincidència 

d’àmbits o emissions, serà prioritari l’interés de cada 

televisió dins del seu territori propi. 

 

12.     Aquest Conveni entrarà en vigor a partir del dia en què 

se signi, segons el que estableixen els respectius estatuts 

d’autonomia de Catalunya i de les Illes Balears, i tindrà un 

termini de vigència de cinc anys, que es prorrogarà 

automàticament si no és denunciat de manera fefaent per 

alguna de les parts. 

 



 

 La denúncia s’haurà de fer amb una antelació mínima de tres 

mesos a la data de finalització del Conveni. 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, 

les parts el signam en doble exemplar i a un sol efecte. 

 

Palma, 22 de gener de 2009 

 

Pel Govern de les Illes 

Balears 

 

 

 

 

 

Pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya  

 

 

 

 

 

 

 


