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NOTA DE PREMSA

L’associació Catalana de Ràdio ha denunciat una empresa tarragonina que
ofereix serveis de senyal a emissores sense autorització i que s’ha convertit en
exemple de vulneració sistemàtica i organitzada de la legislació en matèria de
comunicació audiovisual.

És un cas gravíssim, i un precedent nefast, segons l’ACR. Ens trobem davant
un cas en què amb premeditació s’ha construït una xarxa que pretén eludir les
responsabilitats davant les administracions, creant empreses pantalla per
impedir l’acció de la justícia.

Aquesta societats són SETELCAT SL i Tot Música Ràdio SL.

S’ha construït un entramat que ha prestat servei a gairebé una desena de
ràdios sense llicència. L’empresa que ofereix els serveis munta un centre
emissor sense permís, l’omple d’equips i surt a llogar equip i freqüència a
emissores que no tenen autorització per emetre a la demarcació de Tarragona.
Es van constituint societats per esquivar els procediments administratius.
D’aquesta manera es fa competència deslleial a tot el sector.
L’ACR ha presentat denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
la Prefectura de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria a Tarragona,
l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat.
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A dia d’avui només hem rebut resposta de la Generalitat, informant de
l’obertura d’expedients, d’un nou canvi de societat, amb socis que es
repeteixen, i de diversos canvis en els continguts oferts per aquests
freqüències ocupades sense permís. La Generalitat ha arribat a executar el
precintat d’equips amb autorització judicial, però a l’endemà tornaven a emetre
els mateixos continguts i es presentava denúncia contra els funcionaris.
Totes les administracions tenen competències per intervenir-hi.

L’ACR vol posar de manifest que fins i tot l’Ajuntament de Tarragona, que té les
competències en matèria urbanística i ambiental i que hauria de desmantellar
els equips de transmissió, apareix com a col·laborador al Santa Tecla Dance
2010, que té la ràdio LOCAFM, com a emissora oficial, una de les emissores
sense llicència allotjades per aquest grup d’empreses.

L’ACR demana una acció contundent de totes les administracions contra
aquesta ocupació il·legal de freqüències i que s’accelerin els procediments per
retornar la legalitat a l’espectre radioelèctric de Tarragona.

Així mateix, l’ACR demana que amb caràcter d’urgència es despleguin les
previsions de la llei de Comunicació audiovisual estatal, que permet la protecció
activa de l’espectre i qualsevol altra mesura que reforci les mesures de
tancament.
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ANNEX

Emissores a qui es presta o s’ha prestat servei:

-

Latina Estéreo

-

La Mega

-

Radio Maria

-

Interpop (ara TOT MUSICA)

-

Loca Fm (per diverses freqüències)

-

Fórmula Hit

-

Canal Astro Radio

-

Radio House
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