L’ACR DENUNCIA 3 CADENES DE RÀDIO A GIRONA QUE FAN SERVIR
IL·LEGALMENT FREQÜÈNCIES MUNICIPALS.

L’ACR ha presentat una denúncia a les administracions competents per l’ús
il·legal de fins a 8 freqüències entre municipals i pirates sense concessió per part
de tres empreses privades.

Incompleixen tant la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya com els
preceptes de Telecomunicacions, que prohibeixen l’ús de freqüències no
atorgades, obliguen a tenir aprovats projectes tècnics i a disposar de llicències
legals i a explotar directament el servei en el cas dels ajuntaments. Per tant, no
disposen de les preceptives autoritzacions de les administracions competents:
Administració de l’Estat, Administració de la Generalitat, ni Consell de
l’Audiovisual ni compleixen les normes reguladores específiques els ajuntaments
respectius.

LIVE FM

Explota la freqüència municipal de Campdevànol 107.8
Emet i comercialitza una radiofórmula musical
L’ ajuntament la presenta com a freqüència municipal, enllaçant-hi en la pàgina
web municipal i prestant-hi instal·lacions municipals.
Es presenten al concurs de FM de 2008.

XTRA FM

Explota fins a tres freqüències a Girona, segons les ofertes de publicitat que
envien aquest mes de febrer i segons la seva pàgina web. Ràdio Santa Cristina
d’Aro, 103.7 FM (la pàgina de la ràdio de Santa Cristina t’envia a XTRA FM, que
anuncien aquesta freqüència com a pròpia) i el 106.5 (de Ràdio Castelló
d’Empúries), el 92.2 (de Ràdio Regencós).

Emet en cadena i comercialitza una radiofórmula musical
Es presenta al concurs de FM de 2008

LA RADIOACTIVITAT

Explota quatre freqüències entre Girona i Barcelona. La 91.6 pertany a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la 107.5 a l’Ajuntament de Vilablareix,
la 106.5 estaria assignada a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i la 103.2
estaria assignada a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. A la documentació
que adjuntem, la Radioactivitat explica que les explota totes quatre.
Emet en cadena i comercialitza una fórmula musical.

IL·LEGALITAT FLAGRANT I INTOLERABLE

Segons l’ACR, la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya prohibeix
expressament l’explotació per part d’empreses privades de les freqüències
municipals.
A més, segons aquesta mateixa norma, les programacions d’aquestes
emissores han de seguir una sèrie de principis de servei públic, que no
compleixen en cap cas les radiofórmules musicals.
Aquesta denúncia s’ha cursat al CAC, a la Secretaria de Comunicació de la
Generalitat i al Ministeri.
Al CAC, perquè és l’organisme competent per regular les gestió del servei de
ràdio per part dels ajuntaments.
A la Generalitat i al Ministeri, perquè han de vetllar perquè els ajuntaments
compleixin les condicions tècniques de posada en marxa i emissió de les ràdios
municipals, i per la utilització de freqüències il·legals.

L’ACR denuncia que gairebé cap dels prop de 250 ajuntaments de Catalunya
que tenen ràdio municipal compleix la Llei, que els obliga a haver constituït un
organisme autònom de gestió, que ha de definir les missions de servei públic
d’aquestes ràdios. L’emissió de radiofórmula musical no és cap servei públic, ni
tampoc és cap servei local la repetició d’una programació de caràcter generalista
com la de COM Ràdio.

LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya.
Capítol III
El servei públic audiovisual d'àmbit local
Article 32
Definició, abast i forma de gestió del servei públic de comunicació audiovisual
d'àmbit local
“2. La prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local ha
d'ésser duta a terme en forma de gestió directa per part dels municipis, les
modalitats associatives d'ens locals establertes per la llei i els consorcis integrats
per ens locals. (…)”
Article 33
Principis d'organització i funcionament del servei públic audiovisual d'àmbit local
1. El ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari corresponent han d'aprovar el
reglament d'organització i funcionament del servei públic audiovisual local. Dins
el marc que estableix aquesta llei, correspon a aquest reglament la definició de
les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats de la
comunitat local i de la forma organitzativa, d'acord amb el que estableix la
legislació de règim local, per mitjà de la qual s'ha de fer la gestió directa del
servei. (…)

