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2. Els estudis d’opinió d’interès de la Genera-
litat s’han de desplegar per via reglamentària
seguint els principis que estableix aquest article.

3. La resposta dels ciutadans a les demandes
d’informació per a estudis d’opinió d’interès de la
Generalitat és sempre voluntària.

4. Els ciutadans poden acollir-se al dret de no
respondre una pregunta determinada.

5. Els empleats públics i els agents encarregats
de recollir informació per a estudis d’opinió d’in-
terès de la Generalitat han de llegir de viva veu
la declaració següent a les persones a les quals
es demana informació:

a) Les informacions que se us demanen són
per a elaborar un estudi d’opinió oficial.

b) L’Administració i els funcionaris que utilitzin
aquesta informació estan obligats per llei a garantir
el vostre anonimat i al secret estadístic, és a dir,
a no divulgar de cap manera les vostres respostes
individuals i a no utilitzar-les per a cap altra finalitat
que no sigui l’elaboració d’un estudi d’opinió oficial.

c) Teniu dret a no respondre totes o algunes
de les preguntes.

6. El contingut de la declaració a què fa refe-
rència l’apartat 5 s’ha d’atenir a la forma que s’exi-
geix legalment, expressada de manera compren-
sible per a la persona afectada.

7. Si la informació es requereix per mitjà d’un
qüestionari escrit o un altre suport de text, l’ad-
vertiment a què fa referència l’apartat 5 ha de cons-
tar en la primera pàgina.»

Article 3. Addició d’un nou capítol VII bis a la Llei
23/1998.

S’afegeix un nou capítol VII bis a la Llei 23/1998,
amb el text següent:

«CAPÍTOL VII BIS
Registre Públic d’Estudis d’Opinió

Article 55 bis.
1. Els estudis d’opinió d’interès de la Genera-

litat s’han d’arxivar en el Registre Públic d’Estudis
d’Opinió una vegada n’hagi conclòs el procés d’e-
laboració tècnica.

2. Tota persona natural o jurídica, pública o
privada, que ho so�iciti pot obtenir informació sobre
els estudis d’opinió d’interès de la Generalitat en
les mateixes condicions que la resta de la infor-
mació estadística d’interès de la Generalitat.

3. L’accés als resultats dels estudis d’opinió
d’interès de la Generalitat s’ha de poder fer en tot
cas en el termini màxim de tres mesos comptadors
des de la data de finalització dels treballs de camp.

4. Pel que fa als estudis d’opinió de caràcter
electoral i polític, sens perjudici del que es disposa
en els apartats 1, 2 i 3, l’Institut d’Estadística de
Catalunya ha de trametre al Parlament de Catalunya
un avançament provisional dels resultats dels estu-
dis d’opinió d’interès de la Generalitat que facin
referència a la intenció de vot i a la valoració de
partits i de líders polítics, en un termini no superior
a dos mesos des de la finalització dels treballs de
camp.

5. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de
traslladar al Parlament cada tres mesos la relació
circumstanciada dels estudis d’opinió d’interès de
la Generalitat finalitzats i entrats al Registre.»

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin
al que estableix aquesta Llei.

Disposició transitòria primera. Modificació de l’estruc-
tura orgànica de l’Idescat.

S’autoritza el Govern a modificar l’estructura orgànica
de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i a dictar
totes les disposicions d’aplicació i desenvolupament d’a-
questa Llei que calguin.

Disposició transitòria segona. Increment de la despesa.

Les disposicions d’aquesta Llei que impliquin incre-
ment de la despesa de la Generalitat no són vigents
fins a l’exercici pressupostari següent a la promulgació
d’aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3925, de 15 de juliol de 2003)

15902 LLEI 24/2003, de 4 de juliol, de creació del
Co�egi Professional de l’Audiovisual de Cata-
lunya. («BOE» 189, de 8-8-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 24/2003, de
4 de juliol, de creació del Co�egi Professional de l’Au-
diovisual de Catalunya.

PREÀMBUL

L’activitat de l’àmbit de l’audiovisual té, des de fa
anys, una incidència creixent i força rellevant en el món
de l’economia. Darrerament, aquest sector ha evolucio-
nat d’una manera notable, tant quantitativament com
qualitativament, i és, ara per ara, una veritable indústria
que viu un creixement sostingut i espectacular reconegut
arreu del món.

Les diferents associacions de productors catalans
d’audiovisuals han ajudat, sens dubte, a estructurar-lo
fomentant el desenvolupament d’un teixit industrial
capaç de generar un considerable volum de negoci.

El Co�egi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
es crea amb la intenció d’ocupar un buit dins la nostra
realitat econòmica, industrial, social, professional i aca-
dèmica.

Amb la creació del Co�egi Professional de l’Audio-
visual de Catalunya es dóna un nou reconeixement i
impuls a aquesta professió, dotant-la d’una organització
capaç de vetllar per defensar els seus interessos, que
s’han d’ajustar als interessos de la ciutadania, i delimitar
de manera positiva la seva normativa deontològica dins
la legalitat vigent.

Per tot això, en virtut de la competència exclusiva
que l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia atorga a la
Generalitat en matèria de co�egis professionals i d’acord
amb el que disposa l’article 3 de la Llei 13/1982, del
17 de desembre, de co�egis professionals, que regula
l’extensió de l’organització co�egial mitjançant llei a les
professions que no en tenen, es considera oportuna i
necessària la creació d’un co�egi professional que integri
els professionals de l’audiovisual.
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S’ha considerat també que amb la creació del Co�egi
Professional de l’Audiovisual de Catalunya es contribueix
al compliment del que estableix l’article 18.4 de la Cons-
titució, especialment pel que fa a l’empara dels ciutadans
perquè puguin exercir plenament llurs drets.

Article 1. Creació.

Es crea el Co�egi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els
seus fins.

Article 2. Àmbit territorial.

L’àmbit territorial del Co�egi Professional de l’Audio-
visual de Catalunya és Catalunya.

Article 3. Membres.

El Co�egi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
agrupa les persones que ho so�iciten i que tenen la
titulació corresponent a la llicenciatura o el doctorat en
comunicació audiovisual i els graduats superiors en mit-
jans audiovisuals, i també els professionals de l’audio-
visual o la docència en aquest sector que tenen el títol
de doctor o llicenciat en una altra carrera universitària.

Article 4. Relacions amb l’Administració.

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius,
el Co�egi s’ha de relacionar amb el Departament de Jus-
tícia i Interior o amb els departaments que tinguin atri-
buïdes les funcions en matèria de co�egis professionals.
Pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de
relacionar amb els departaments de la Generalitat que
hi tenen competències i, si escau, amb la resta d’ad-
ministracions públiques.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. Es constitueix la Comissió Gestora, formada pels
professionals de l’audiovisual promotors del Co�egi, la
qual, en el termini de deu mesos a comptar de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar els estatuts pro-
visionals del Co�egi Professional de l’Audiovisual de
Catalunya de conformitat amb la Llei 13/1982, del 17
de desembre, de co�egis professionals.

2. La Comissió Gestora a què fa referència l’apar-
tat 1 s’ha de constituir en comissió d’habilitació i ha
d’habilitar, si escau, les persones que no tenen el títol
acadèmic corresponent i són incloses dins els supòsits
de la disposició transitòria quarta que so�icitin la incor-
poració al Co�egi, per participar en l’assemblea cons-
tituent, sens perjudici que posteriorment es pugui
recórrer davant aquest òrgan contra les decisions d’ha-
bilitació adoptades per la Comissió Gestora.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per convocar l’assemblea consti-
tuent. S’ha de garantir la màxima publicitat de la con-
vocatòria mitjançant la publicació d’aquesta en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» i en els diaris
de més difusió de Catalunya.

Disposició transitòria segona. Assemblea constituent.

Les funcions de l’assemblea constituent són:
a) Ratificar els membres de la Comissió Gestora,

o bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.
b) Aprovar els estatuts definitius del Co�egi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs

corresponents en els òrgans co�egials.

Disposició transitòria tercera. Publicació dels estatuts.

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent,

s’han de trametre al Departament de Justícia i Interior
o als altres departaments que tinguin atribuïdes les com-
petències administratives en matèria de co�egis profes-
sionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Disposició transitòria quarta. Integració dels professio-
nals.

Es poden integrar al Co�egi Professional de l’Audio-
visual de Catalunya les persones que es troben dins algun
dels supòsits especificats per aquesta disposició i que
ho so�icitin dins els dos anys següents a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, i especialment:

a) Els llicenciats o doctors en comunicació audio-
visual.

b) Els llicenciats o doctors en una altra carrera uni-
versitària que acreditin, de manera fefaent, l’exercici com
a principal activitat professional en el camp de l’audio-
visual o la docència en àmbits d’aquest sector almenys
durant els darrers tres anys consecutius.

c) Els professionals d’altres països de la Comunitat
Europea, sempre que reuneixin alguna de les condicions
establertes per la lletra b) i que la legislació dels dits
països estableixi mecanismes de reciprocitat.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003.
JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3925, de 15 de juliol de 2003.)

15903 LLEI 25/2003, de 4 de juliol, que declara
paratge natural d’interès nacional la finca
Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes
(Selva). («BOE» 189, de 8-8-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 25/2003, de
4 de juliol, que declara paratge natural d’interès nacional
la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes
(Selva).

PREÀMBUL

Els darrers temps, responsables polítics de diverses
institucions i representants de la societat civil de les
comarques nord-orientals han coincidit a demanar un
nou model turístic que respecti l’entorn natural.

Tothom sap que la Costa Brava ha patit i continua
patint una pressió urbanística molt forta que posa en
perill el model turístic basat en la sostenibilitat.

Una de les zones que pateix amb més força aquesta
pressió és la Costa Brava sud. Un del pocs espais que
resta per urbanitzar entre Blanes i Lloret de Mar (Selva)
és la finca anomenada Pinya de Rosa. Es tracta d’una


