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El Govern inicia més de 200 procediments contra emissores de ràdio i
televisió 'pirates' aquest any
L'executiu treballa en una modificació legislativa per agilitzar els processos i
incrementar les mesures dissuasives
Barcelona (ACN).- El Govern ha iniciat 214 procediments sancionadors i d'inspecció
i control contra emissores de ràdio i televisió sense llicència entre gener i setembre.
La xifra suposa més del doble del total d'actuacions del període 2009-2011. Aquest
procediments s'emmarquen en l'ofensiva de l'executiu per combatre les emissions
irregulars. Per això, la Direcció General de Mitjans de Comunicació treballa en una
modificació de la Llei de l'Audiovisual per agilitzar els processos i incrementar les
mesures dissuasives que preveuen, fins i tot, multar les empreses que s'hi
anunciïn. Entre les actuacions que s'estan impulsant, el Govern ha obert un
expedient a Solotemazos, projecte presumptament vinculat a la Cope.
Es calcula que a Catalunya hi ha més de 200 emissions il·legals. Els darrers nou
mesos, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha impulsat 214 actuacions
contra aquesta pràctica irregular. Per exemple, el juny passat es va precintar amb
autorització judicial Intereconomía Ràdio. Un mes després, però, van reprendre les
emissions, que s'han tornat a cessar aquesta mateixa setmana. També van tancar
voluntàriament les emissions de Radio María a Barcelona, América FM o Radio
Pimiento.
Aquest són només alguns dels exemples d'un escenari que "canvia cada dia",
segons el secretari de Comunicació del Govern, Josep Martí, i que fins i tot hi
participen grans grups de comunicació. "Qui actua així ha de saber que tan si
pertanyen a grans grups com a iniciatives més petites, la llei és igual per a
tothom", ha reblat.
En la línia de la vitalitat i la reiteració amb la qual actuen moltes d'aquestes
emissores, el Govern té constància d'una nova emissora 'pirata', Solotemazos, que
emet per la mateixa freqüència on abans hi havia Rock FM. La Cope seria
presumptament responsable d'aquesta emissió sense llicència -que sorgeix després
de l'acord entre l'emissora i ABC Punto Radio-, i així figura en el seu web. El Govern
ja ha iniciat un nou expedient.
A diferència del que passa a altres països -on fins i tot s'arriba a aplicar el codi
penal-, les emissions il·legals es combaten a través d'expedients de caràcter
administratiu, que poden acabar amb sancions econòmiques de fins a 800.000
euros. "Però qui té la voluntat d'anar contra la legalitat, troba la fórmula per
allargar aquests processos", ha afegit Martí. Així, assegura que s'ha "millorat molt"
i que "tot està més endreçat", però constata la dificultat de ser efectiu "al 100%".
"Es pot precintar una emissió il·legal, però res impedeix que la setmana següent
ocupi un altre dial que estigui lliure", exemplifica.
Així, quan el Govern detecta una emissió sense llicència, inicia un expedient
informatiu per esbrinar el tipus d'emissió i els responsables.
No només hi ha casos d'emissors sense llicència, sinó que també n'hi ha d'altres
que emeten fora de les condicions tècniques fixades, ja sigui amb una potència
excessiva, en un emplaçament no autoritzat del centre emissor o un canvi de

freqüències, que el Govern considera que també han de ser sancionades. Davant
d'això, l'executiu insisteix en la voluntat d'intensificar les seves actuacions.
Actuar sobre els subjectes vinculats a emissors clandestins
En aquest sentit, el Govern està treballant en una nova modificació legislativa de la
Llei de l'Audiovisual que ha d'agilitzar les actuacions i incrementar les mesures
dissuasives contra la pirateria a la ràdio i la televisió, després d'una primera revisió
el 2012 per poder actuar contra els propietaris dels immobles d'emissores il·legals.
La modificació legislativa dotarà l'administració d'una normativa sectorial específica
que reguli les potestats d'inspecció i control en matèria de mitjans audiovisuals. Es
tracta, a l'hora, de regular l'obligació dels subjectes vinculats amb els emissors
clandestins, concretament, els anunciants. "Si no hi ha lucre o es fa més difícil
lucrar-se en emissions il·legals, la pirateria audiovisual deixa de ser interessant.
Farem un pas endavant molt decidit", ha precisat Martí.
Antenes il·legals al cim del Turó del Guinardó i
sobre els terrats de les cases del carrer Labèrnia

BRUT D’IMATGES (1’12’’) Imatges d’unes antenes il·legals
a Collserola del 6/10/2010
http://www.acn.cat/acn/727625/Politica/video/procediments-sancionadors-contraemissores-de-radio-i-televisio-pirates.html

