El Govern inicia procedimientos contra emisoras de
radio y televisión 'piratas'
El ejecutivo trabaja en una modificación legislativa para
agilizar los más de 200 procesos iniciados e incrementar
las medidas disuasorias
Comunicación | 05/10/2013 - 10:07h

Imagen de una de les antenas más grandes del Turó del Guinardó ACN
Barcelona (ACN).- El Govern ha iniciado 214 procedimientos sancionadores y de
inspección y control contra emisoras de radio y televisión sin licencia entre enero y
septiembre. La cifra supone más del doble del total de actuaciones del periodo 20092011. Estos procedimientos se enmarcan en la ofensiva de la ejecutivo catalán para
combatir las emisiones irregulares. Por ello, la Dirección General de Medios de
Comunicación trabaja en una modificación de la Ley del Audiovisual para agilizar los
procesos e incrementar las medidas disuasorias que prevén, incluso, multar a las
empresas que se anuncien. Entre las actuaciones que se están impulsando, el Gobierno
ha abierto un expediente a Solotemazos, proyecto presuntamente vinculado a la Cope.
Se calcula que en Catalunya hay más de 200 emisiones ilegales. Los últimos nueve
meses, la Dirección General de Medios de Comunicación ha impulsado 214 actuaciones
contra esta práctica irregular. Por ejemplo, en junio pasado se precintó con autorización
judicial Intereconomía Radio. Un mes después, reanudaron las emisiones, que se han
vuelto a cesar esta misma semana. También cerraron voluntariamente las emisiones de
Radio María en Barcelona, América FM o Radio Pimiento.
Este son sólo algunos de los ejemplos de un escenario que "cambia cada día", según el
secretario de Comunicació del Govern, Josep Martí, y que incluso participan grandes

grupos de comunicación. "Quien actúa así debe saber que tanto si pertenecen a grandes
grupos como iniciativas más pequeñas, la ley es igual para todos", remachó.
En la línea de la vitalidad y la reiteración con la que actúan muchas de estas emisoras ,
el Gobierno tiene constancia de una nueva emisora 'pirata', Solotemazos, que emite por
la misma frecuencia que antes había Rock FM. La Cope sería presuntamente
responsable de esta emisión sin licencia -que surge tras el acuerdo entre la emisora y
ABC Punto Radio -, y así figura en su web. El Govern ya ha iniciado un nuevo
expediente .
A diferencia de lo que ocurre en otros países -donde incluso se llega a aplicar el código
penal- , las emisiones ilegales se combaten a través de expedientes de carácter
administrativo, que pueden acabar con sanciones económicas de hasta 800.000 euros.
"Pero quien tiene la voluntad de ir contra la legalidad, encuentra la fórmula para alargar
estos procesos", agregó Martí. Así, asegura que ha "mejorado mucho" y que "todo está
más ordenado", pero constata la dificultad de ser efectivo "al 100%". "Se puede
precintar una emisión ilegal, pero nada impide que la semana siguiente ocupe otro dial
que esté libre", ejemplifica.
Así , cuando el Gobierno detecta una emisión sin licencia, inicia un expediente
informativo para averiguar el tipo de emisión y los responsables.
No sólo hay casos de emisores sin licencia, sino que también hay otros que emiten fuera
de las condiciones técnicas fijadas, ya sea con una potencia excesiva, en un
emplazamiento no autorizado del centro emisor o un cambio de frecuencias, que el
Gobierno considera que también deben ser sancionadas. Ante esto, el ejecutivo insiste
en la voluntad de intensificar sus actuaciones.
Actuar sobre los sujetos vinculados a emisores clandestinos
En este sentido, el Govern está trabajando en una nueva modificación legislativa de la
ley del Audiovisual que debe agilizar las actuaciones e incrementar las medidas
disuasorias contra la piratería en la radio y la televisión, después de una primera
revisión en 2012 para poder actuar contra los propietarios de los inmuebles de emisoras
ilegales.
La modificación legislativa dotará la administración de una normativa sectorial
específica que regule las potestades de inspección y control en materia de medios
audiovisuales. Se trata de regular la obligación de los sujetos vinculados con los
emisores clandestinos , concretamente , los anunciantes. " Si no hay lucro o se hace más
difícil lucrarse en emisiones ilegales, la piratería audiovisual deja de ser interesante.
Haremos un paso adelante muy decidido", precisó Martí.

El Govern inicia més de 200 procediments contra
emissores de ràdio i televisió 'pirates'
L'executiu treballa en una modificació legislativa per agilitzar els processos i
incrementar les mesures dissuasives
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Antenes emissores al carrer Labèrnia de 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. Aquests 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.
Per exemple, el juny passat es va precintar amb autorització judicial Intereconomía
Ràdio. Un mes després, però, van reprendre les emissions, que han tornat a cessar
aquesta mateixa setmana. També van tancar voluntàriament les emissions de Radio
María a Barcelona, América FM o Radio Pimiento.
Aquests 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 tant si pertanyen a grans grups
com a iniciatives més petites, la llei és igual per a tothom", rebla.
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 a la seva 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. El Govern considera que també han de ser
sancionades. Davant d'això, l'executiu insisteix en la voluntat d'intensificar les seves
actuacions.
Els amos de les antenes
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, alhora, 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.

El Govern inicia més de 200 procediments contra emissores
de ràdio i televisió 'pirates' aquest any
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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.

La Generalitat obre més de 200 procediments contra
emissores de ràdio i televisió "pirates" aquest any
Barcelona Redacció - 05/10/2013 - 12.45h.

Aquesta setmana han cessat les emissions d'Intereconomia.
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'emmarca 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.
Més de 200 emissions il·legals a Catalunya
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.
El govern també té constància d'una nova emissora 'pirata', Solotemazos, que
emet per la mateixa freqüència on abans hi havia Rock FM. La Cope seria la
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.
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 tant si
pertanyen a grans grups com a iniciatives més petites, la llei és igual per a
tothom", ha declarat.

El sector de la radio se rebela contra las emisoras ilegales
06 de octubre de 2013. 00:19h V. F..
La radio en Cataluña está indignada ante la aparición reiterada de emisoras que ocupan
las ondas sin ningún tipo de licencia. Este hecho ha provocado que la Generalitat haya
iniciado entre enero y septiembre un total de 214 procedimentos sancionadores y de
inspección y control contra emisoras, tanto de radio como de televisión. Es algo más del
doble de las actuaciones que en este mismo terreno se llevaron a cabo entre 2009 y
2011.
Fuentes del sector, consultadas por LA RAZÓN, mostraron ayer su preocupación ante
una situación delicada, en el que «muchos están aprovechando algunos agujeros de la
legislación para instalarse de una manera pirata en el dial catalán». En este sentido, la
Dirección General de Medios de Comunicación trabaja actualmente en intentar
modificar la Ley del Audiovisual, de manera que puedan agolizarse los procesos,
además de aumentar las medidas disuasivas que se prevén.
En la actualidad, la Administración puede imponer multas de hasta 800.000 euros o
incluso obligar al cierre de las emisoras que actúan ilegalmente en Cataluña, pero
muchas de ellas han visto que si se mueven un poco, si cambian su situación en el dial,
la Generalitat debe volver a empezar todo el proceso administrativo.
Se cree que en Cataluña hay más de 200 radios que actúan de manera clandestina y sin
dar cuentas a nadie de sus emisiones. En los últimos nueve meses, la Dirección General
de Medios de Comunicaciones realizó 214 actuaciones contras estas emisoras. Muchas
de ellas son de carácter religioso y su objetivo es recaudar dinero, mientras que otras
están relacionadas con entidades del tercer sector. En estos años, no han faltado las
emisiones ilegales dirigidas por paquistaníes o ecuatorianos, a los que se han sumado
recientemente los rusos. Desde el sector se calcula que hay entre 30 ó 40 radios que
actúan fuera de la ley en Barcelona, en algunos casos relacionadas con entidades
vecinales del barrio y con unas infraestructuras muy limitadas.
Buena parte de las antenas que emplean estas emisoras se hayan instaladas en la calle
Marià Lavèrnia, en el barcelonés barrio del Carmel, un hecho que es visible
actualmente. Desde el sector se recuerda que «esas antenas no cumplen la ley en su
ubicación hasta el punto de que son peligrosas para la salud porque no cumplen con el
perímetro entre ellas y el edificio».

Sin contrato y en negro
Lo que resulta imposible es determinar cuánto pueden beneficiarse las emisoras piratas
en Cataluña. Desde el sector se recuerdan que «la mayoría de sus empleados carecen de
un contrato laboral y todo lo que facturan lo hacen en negro. Con su ocupación ilegal
del dial, los legales perdemos calidad en la señal, en el audio de nuestras emisiones. Por
eso queremos que se aplique la ley con más rigor y no tener una competencia al margen
de la ley».

Con autorización judicial, el pasado mes de judicial se precintó Intereconomía Radio. Al
mes siguiente volvieron a retomar las emisiones que concluyeron esta semana. A ello se
le suma el cese voluntario de la actividad de emisoras como Radio María en Barcelona,
Radio Pimiento y América FM, entre otras. Pero todavía quedan muchas a las que no se
ha perseguido.

La televisió de berga, prova del cotó per al govern
06.10.2013 | 08:10
El Govern de la Generalitat anuncia que ha iniciat 214 procediments sancionadors
contra emissores pirata de ràdio i televisió, que escapen a la regulació del mapa
audiovisual que el mateix Govern va organitzar amb les concessions en vigor. A més, la
direcció general de Mitjans de Comunicació avança que està preparant canvis legislatius
per agilitzar les mesures dissuasives i per fer possible, fins i tot, multar no només els
responsables de les emissores, sinó fins i tot les empreses que s'hi anuncien. És dubtós
que endurir les mesures sigui de gran utilitat, perquè si no es fa complir en absolut la
normativa actual no hi ha cap motiu per pensar que se'n farà complir una altra.
Tanmateix, qualsevol mesura orientada a millorar l'absurditat del mapa audiovisual
vigent i la inoperància dels mecanisme que el regula serà benvinguda. Mentrestant,
l'anunci de la Generalitat que pretén aplicar un rigor més estricte xoca amb la realitat
dels fets i es fa molt difícil de creure. Des de fa més d'un any, Berga té una televisió
municipal il·legal promoguda pel mateix alcalde, Juli Gendrau, de la coalició del
Govern de la Generalitat. Gendrau no només és del mateix color polític que els
responsables que ara anuncien més mesures contra les televisions il·legals, sinó que és
el responsable de CDC al territori i -atenció- el delegat a la Catalunya Central del
Govern que anuncia mesures contra les televisions il·legals. La televisió de Berga va
néixer amb l'excusa que seria provisional, però no ho va ser; l'alcalde va determinar
formalment que s'acabessin les emissions, però els qui les realitzen mai no han estat
advertits que han de deixar d'emetre, i ho continuen fent amb tots els vistiplaus.
Mentrestant, la ràdio municipal continua també en punt mort, esperant decisions. Una
recollida de signatures ha demanat que Berga tingui televisió, però ningú no ha demanat
que sigui il·legal. Hi ha fórmules per oferir al Berguedà una televisió local dins la
legalitat, i el govern les coneix. El seu estil, però, és funcionar a la seva manera,
improvisant i sense cap rigor. Ara, si la Generalitat anuncia expedients, el govern de
Berga hauria de ser el primer expedientat. Si no ho és, entendrem que tot plegat és una
maniobra per actuar només contra alguna antena incòmoda i deixar la resta com està.

ràdio i televisió

Més de 200 expedients contra emissores 'pirata' aquest any
El Govern prepara endurir la llei, amb fins i tot multes als anunciants
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El Govern ha iniciat 214 procediments sancionadors i d'inspecció i control contra
emissores de...

El Govern endureix la política contra les emissions il·legals
Per Redacció , a Notícies 7 d'oct de 2013 a les 9:11
Entre gener i setembre, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha iniciat 214
procediments sancionadors i d’inspecció i control contra emissores de ràdio i televisió
sense llicència, més el doble d’actuacions que durant el període 2009-2011, segons
destaca.

Paral·lelament, el Govern treballa en de
l’Avantprojecte de llei per a la
transparència i sostenibilitat del sector de la
comunicació, que introdueix modificacions
en fins a quatre normatives, i que preveu
canvis per agilitzar els procediments i
incrementar les mesures dissuasives, com
ara multes per a les empreses que s’anunciïn
en les emissores sancionades.
A Catalunya, les emissions sense llicència o
fora de les condicions tècniques fixades (potència excessiva, freqüència no autoritzada,
etc.) es combaten amb expedients administratius que poden acabar amb sancions de fins
a 800.000 euros.
Però, malgrat que s’ha “millorat molt” i “tot està més endreçat”, encara hi ha dificultats
per obtenir una eficàcia del 100%, admet el secretari de Comunicació del Govern, Josep
Martí. Segons explicava dissabte a l’ACN, qui vol anar contra la legalitat “troba la
fórmula” per allargar els processos administratius.
Grans i petites
“Es pot precintar una emissió il·legal, però res impedeix que la setmana següent ocupi
un altre dial que estigui lliure”, reconeix Martí. Així, per exemple, el passat juny es va
precintar Intereconomía Radio a Barcelona amb una autorització judicial, però un mes
després va tornar a emetre, i la setmana
passada ho va deixar de fer altre cop.
I és que, en un escenari canviant, les
emissions il·legals poden provenir tant
d’emissores petites com de grans grups. El
Govern, però, actua igual en tots els casos.
Així, ja ha obert un expedient per a una
nova emissora pirata, Solotemazos, de la
Cope, que emet sense llicència on abans hi
havia Rock FM.
Dissuadir els anunciants
Per intensificar i fer més eficaces les actuacions contra les emissions il·legals, el Govern
treballa en una modificació legislativa que ha de dotar l’Administració d’una normativa
sectorial específica per regular les potestats d’inspecció i control, amb l’objectiu
d’agilitzar els procediments administratius i augmentar les mesures de dissuasió.
Al mateix temps, es vol regular l’obligació dels subjectes vinculats amb les emissores,
com ara els propietaris dels immobles on hi ha les antenes o 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”, assenyala al respecte Martí. “Farem un pas endavant molt decidit”,
afegeix a l’ACN.

