El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dóna la raó a l’ACR i anul·la l’assignació de 22
freqüències a la COM
Segons la sentència, la radiodifusió pública no
pot créixer a costa de la privada, la qual es troba
ja en una "posició minoritària"
• La sentència anul·la una resolució de la Generalitat
de 2006 que va atorgar a COM Ràdio emissores que
corresponien a operadors privats.
• El jutge considera que la resolució no s’ajusta a
dret i va contra els principis del pluralisme informatiu
i lliure concurrència.
• La decisió del TSJC obliga a retornar les
freqüències al sector privat.
• El tribunal admet que la decisió va perjudicar “una
posició ja minoritària de les emissores privades”.
• Segons els estudis de què disposa ACR, un 75 %
de les freqüències de Catalunya les utilitza el sector
públic

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
donat la raó a l'Associació Catalana de Ràdio en el
recurs contenciós-administratiu presentat per l’ACR
contra una resolució de la Generalitat del 2006, que

va atorgar la concessió de 22 freqüències
d’emissores de ràdio a la COM.
L’ACR va demanar al seu recurs l’anul·lació de la
resolució “per ser contrària a l’ordenament jurídic” i
va reclamar “deixar sense efecte les freqüències
assignades" per tal que siguin retornades al sector
privat tal i com preveia inicialment el Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM.
Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
donat la raó a l’ACR en afirmar en la seva resposta
al recurs presentat que “si del limitat espai
radioelèctric assignat a la radiodifusió privada es
substrauen 22 freqüències, sense cap justificació, és
evident que es perjudica greument el pluralisme i la
pròpia activitat privada radiodifusora”, segons diu el
magistrat a la sentència del TSJC.
A la sentència el ponent magistrat expressa que: “no
es justifica de cap manera que les invocades
necessitats de radiodifusió pública (...) hagin de
complir-se, precisament, a costa de la porció del
espai radioelèctric destinat a les emissores
particulars (...) sobre una posició ja minoritària de les
emissores privades, que restringeix i per descomptat
és contrària als principis de pluralisme informatiu i
lliure concurrència”.
L'ACR explica la sentència pel desequilibri entre
el sector públic i el sector privat
Un 75 % de les freqüències en FM de Catalunya és

utilitzada pel sector públic, segons els estudis de què
disposa ACR, mentre que el privat n'utilitza només el
25 %. A la resta de l'Estat, la proporció és del 52 %
de freqüències per als operadors públics i el 48 % de
freqüències per al sector privat (descomptant
Catalunya).
La greu crisi econòmica, i l'extraordinària
competència del sector públic en freqüències i doble
finançament, va fer que l'ACR comparegués al
Parlament aquest juliol, per demanar unes
condicions que permetin garantir la pluralitat i els
llocs de treball que representa el conjunt del sector
privat.
VEGEU SENTÈNCIA ÍNTEGRA I LES DADES
SECTORIALS DE LA RADIODIFUSIÓ A
CATALUNYA A http://www.acradio.org

