
 

RESOLUCIÓ 10/2020 

 

APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DELS ANNEXOS II I III DEL 
PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL PER 
LA TAULA TARIFÀRIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE CARÀCTER 
EXCEPCIONAL “COVID-19” 
 
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital 
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de 
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local. La XAL amb 
aquest objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de 
continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals. 
 
Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la 
malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública 
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la 
seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i 
reforçar el sistema de salut pública, i que el dia 11 de març de 2020 l’OMS va declarar el 
coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 
 
Atès que per part del Govern de l’Estat s’han adoptat una sèrie de mesures, entre d’altres, 
s’ha publicat el dia 13 de març de 2020, en el BOE 65 el RDL 7/2020, pel qual s’adopten 
mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. 
 
Atès que el RDL 7/2020, de 12 de març, en el seu article 6, preveu la possibilitat de 
justificar la necessitat d’actuar immediatament i, per tant, adoptar mesures de caràcter 
excepcionals, en relació amb la tramitació i adjudicació de contractes en la forma prevista a 
l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP; article que seria d’aplicació també 
a l’àmbit local, atès que el mateix té caràcter bàsic, a l’empara del que disposa la disposició 
final primera, a excepció del paràgraf b) de l’apartat primer del mateix. 
 

Vist que el Govern de l’Estat va declarar l’estat d’emergència mitjançant el Real decret 

463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-

19 i que ha estat modificat pel Real decret 465/2020, de 17 de març.  

 

Vist que la declaració de l’estat d’alarma derivat de l’emergència sanitària ha provocat 

limitacions en la llibertat de circulació de les persones i la contenció de la major part 

d’activitats econòmiques, socials i culturals per tal de contenir al màxim el nombre de 

contagis. Aquestes mesures de contenció ha provocat que les ràdios i televisions locals de 

Catalunya no estiguin fent la seva activitat i programacions habituals, si no que la seva 

activitat es centra en mantenir la seva població informada de l’evolució de l’epidèmia i 

traslladant els missatges de les autoritats sanitàries.  

 

Vist que el Consell d’administració de la XAL aprovà, en data 23 de maig de 2013, el Protocol 

General dels Serveis de la XAL (en endavant, el Protocol) amb l’objecte de desenvolupar el 

seu objecte social, i concretament fixar el desplegament estructurat i l’enunciació dels 



 

objectius estratègics, dels àmbits de suport i obligacions assumides per la XAL i les diferents 

entitats que s’adhereixin al Protocol General. Aquest Protocol ha estat modificat en diferents 

ocasions, la darrera per acord del Consell de data 4 d’octubre de 2018. 

 
Vist que l'objecte social de la XAL és  la prestació i gestió  del servei públic de caràcter 

econòmic  de foment i promoció de la comunicació local i en concret l'adquisició, producció, 

distribució i explotació de programes de ràdio, televisió i notícies. 

 

Vist que la prestació del servei públic de comunicació audiovisual és un serveis essencial que 

s’ha de mantenir durant la vigència de l’estat d’alarma i que la XAL com a estructura de suport 

del sector audiovisual local esdevé obligada a adaptar-se a les necessitats dels mitjans. 

 

Vist que la XAL compta per a la elaboració de determinats continguts audiovisuals amb la 

participació de les diferents entitats adherides i que aquestes col·laboracions són retribuïdes 

per reforçar el compromís en les dinàmiques de coproducció i explotació de continguts 

d’acord amb unes tarifes que varien en funció del suport i les seves característiques. 

 

Vist que l’annex II del Protocol General regula el Servei de Continguts Informatius XN, i 

l’Annex III regula el Servei de Continguts Sindicats, serveis que la XAL ofereix sota 

contraprestació a les entitats adherides que ho sol·licitin i en vulguin fer ús; i vist que l’import 

de la contraprestació queda determinat sobre els trams definits en el Protocol General i en 

base a unes categories de peces informatives i de tarifes determinats. 

 

Per tal d’adaptar-se a les necessitats actuals de les entitats adherides i de garantir que 

continuen rebent les contraprestacions derivades de les seves aportacions a la programació 

de la XAL, és voluntat de la XAL suspendre temporalment, mentre no es normalitzi l’activitat 

de ràdios i televisions locals, les taules retributives dels annexos II i III per Protocol General de 

Serveis de la XAL i  substituir-les per les següents: 

 

  

CONCEPTE VÍDEO AUDIO 

Notícia 80€ 25€ 

Càpsules 100€ 30€ 

Reportatges 150€ 45€ 

Connexions en directe/ Entrevista, per mòbil i/o skype 200€ 50€ 

Connexions en directe / Entrevista, amb motxilla 300€ 75€ 

Guàrdies de continuïtat (gestió capçaleres des de TV i/o UM (unitat 
mòbil) 

  500€  -------- 



 

UM (unitat mòbil)  3.000€  -------- 

 

 

El topall d’aquestes tarifes vindrà determinat per la facturació mitjana mensual de l’exercici 

2019, corresponent a cada entitat. 

 

La nova taula de preus té per objectiu adaptar les consideracions tècniques de les 

produccions sindicades amb les capacitats operatives dels mitjans de proximitat i les 

possibilitats que ofereix el teletreball i l’ús d’eines digitals i, a nivell econòmic tenen com a 

objectiu estabilitzar l’aportació econòmica de la XAL a les Entitats Adherides i contribuir al 

manteniment de les plantilles laborals.   

 

La vigència d’aquesta mesura ha de coincidir amb la data d’inici d’aquesta situació (es fixa el 

dia 16, primer dia feiner des de la declaració de l’estat d’alarma) i, es perllongarà els temps 

que sigui necessari fins al final de la situació d’emergència sanitària.  

 

Atès que l’article 14è dels Estatuts de la societat disposen que la societat estarà regida, 

administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles 

facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els 

Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, 

amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i 

contractes compresos a l'objecte social i que l’article 14.6 determina que el Consell podrà 

designar d’entre els seus membres un Conseller delegat. 

 

Vist que el Consell d’administració de la societat en la sessió celebrada el 31 d’octubre de 

2019 va nomenar el Sr. Lluís Garriga Paituví, Conseller delegat de Xarxa Audiovisual Local, 

SL, acord que va ser protocolitzat a l’escriptura de nomenament, autoritzada pel Notari de 

Barcelona, Sr. Lluís Jou i Miravent, en data 15 de novembre de 2019, amb número de 

protocol 2637. 

 
En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la Xarxa 

Audiovisual Local, SL, el Conseller Delegat de la XAL, SL,  

 

 

RESOL 

 

 
 
Primer.- APROVAR la substitució temporal dels Annexos II i III del Protocol General dels 

Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, amb data d’efectes 16 de març de 2020 fins a la 

data que s’aprovi formalment l’alçament de la suspensió, un cop superada la situació 

d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, per la taula tarifària de producció 

audiovisual de caràcter excepcional “Covid-19:  

 



 

 

CONCEPTE VÍDEO AUDIO 

Notícia 80€ 25€ 

Càpsules 100€ 30€ 

Reportatges 150€ 45€ 

Connexions en directe/ Entrevista, per mòbil i/o skype 200€ 50€ 

Connexions en directe / Entrevista, amb motxilla 300€ 75€ 

Guàrdies de continuïtat (gestió capçaleres des de TV i/o UM (unitat 
mòbil) 

  500€  -------- 

UM (unitat mòbil)  3.000€  -------- 

 
El topall d’aquestes tarifes vindrà determinat per la facturació mitjana mensual de l’exercici 

2019, corresponent a cada entitat. 

 

 

Segon.- PUBLICAR aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta Resolució a totes les entitats adherides a l’Annex II i a l’Annex 

III del Protocol General dels Serveis de la XAL. 

 
 
Barcelona, 23 de març de 2020 
 
 
 
 
 
Lluís Garriga Paituví 
Conseller Delegat 
Xarxa Audiovisual Local, SL 
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