El Govern utilitzarà portadores per anul·lar les
emissions de ràdio sense llicència
01/02/2017 16:27
ACN Barcelona.-La Direcció General de Mitjans de Comunicació té previst començar a
prendre mesures de protecció activa de l’espectre radioelèctric. Concretament
s’utilitzaran portadores, una tècnica que consisteix en emissions sense continguts
substantius -bàsicament un xiulet- que tindran l’efecte d’anul·lar les emissions de ràdio
que no tinguin la seva autorització per emetre. Aquesta mesura es fa necessària en casos
en què les actuacions que regularment realitza la Direcció General de Mitjans de
Comunicació contra les emissions sense llicència no són suficients per aturar l’activitat
il·legal. D’aquesta manera, el Govern vol acabar amb algunes situacions en què, després
de ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva emissió de
manera il·legal i obligava a presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.
El Govern assegura que la normalització de l’espectre radioelèctric és una de les seves
prioritats durant aquesta legislatura i s’ha compromès a vetllar pel compliment de la
legalitat en les emissions de ràdio. Dins aquest context, la Direcció General de Mitjans
de Comunicació ha realitzat durant l’any 2016 unes 300 actuacions contra serveis de
comunicació audiovisual que emeten sense llicència, 106 de les quals són actes
d’inspecció. En el marc d’aquestes actuacions, el Govern continuarà treballant amb
plena complicitat amb l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’alta concentració
d’antenes il·legals al barri del Carmel de Barcelona. D’altra banda, el Departament de la
Presidència, a través de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, ha iniciat la
tramitació del projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris
sense ànim de lucre a Catalunya per tal de regular els mitjans audiovisuals del Tercer
Sector. L’Associació Catalana de Ràdio ha aplaudit la mesura anunciada pel Govern
perquè considera que la protecció activa de l’espectre una de les mesures més efectives
contra les ràdios il·legals. En aquest sentit, ha valorat “molt positivament” aquest “pas
endavant” en el procediment sancionador impulsats pel Govern i també li ha demanat
estendre la mesura arreu del país ja que només s’està aplicant a Barcelona.L’associació
recorda que un dels principals problemes per al sector a Catalunya és l’existència
d’aquest tipus d’emissores que vulneren la legalitat tant des del punt de vista de
l’espectre i dels títols habilitants com del compliment de la normativa en matèria de
continguts o la normativa ambiental i urbanística, fiscal i laboral. Assegura que això
provoca greus perjudicis a l’audiència per la pèrdua de qualitat del senyal de les
emissores legals, com en el mercat publicitari per la competència deslleial. Segons
l’associació actualment hi ha més de 120 emissores sense títol habilitant ocupant
il·legalment l’espectre a Catalunya.

CONTROL RADIOFÓNICO

El Govern interferirá las radios piratas
Un pitido interferirá las frecuencias de las emisoras que no tienen licencia para
ocupar el espacio radioelétrico
MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DEL 2017 - 17:04 CET
La Direcció General de Mitjans de Comunicació tiene previsto comenzar a tomar
medidas de protección activa del espectro radioeléctrico para impedir las
emisiones de las radios que transmiten si licencia. Para ello utilizará 'portadoras', una
técnica que consiste en emisiones sin otro contenido que un pitido continuado que
tiene como función 'tapar' las emisiones de las radios piratas que existen en
Catalunya.
Esta medida se hace necesaria en casos en que las actuaciones que regularmente
realiza la Direcció General de Mitjans de Comunicació contra las emisiones sin licencia
no son suficientes para detener la actividad ilegal. Así, el Govern quiere acabar con
algunas situaciones en las que, tras ser precintada la emisora, sus responsables
decidían continuar su emisión de manera ilegal y obligaba a presentar denuncia ante
los Mossos.
El Govern asegura que la normalización del espectro radioeléctrico es una de sus
prioridades durante esta legislatura y se ha comprometido a velar por el cumplimiento
de la legalidad en las emisiones de radio. Dentro de este contexto, la Direcció General
de Mitjans de Comunicació ha realizado durante el año 2016 unas 300
actuaciones contra servicios de comunicación audiovisual que emiten sin licencia,
106 de las cuales son actos de inspección.

En el marco de estas actuaciones, el Gobierno continuará trabajando en
coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente por la alta
concentración de antenas ilegales en el barrio del Carmel de la capital catalana.
APOYO AL TERCER SECTOR
Además, el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Mitjans
de Comunicació, ha iniciado la tramitación del proyecto de decreto de los servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Catalunya, para regular
los medios audiovisuales del denominado Tercer Sector.
La Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha aplaudido la medida anunciada por el
Govern al considerar que la protección activa del espectro es una de las medidas más
efectivas contra las radios ilegales. En este sentido, ha valorado "muy positivamente"
este "paso adelante" en el procedimiento sancionador impulsados por el Govern y
también le pidió extender la medida en toda Catalunya, ya que solo se está
aplicando a Barcelona.
La ACR recuerda que uno de los principales problemas para el sector en Catalunya es
la existencia de este tipo de emisoras que vulneran la legalidad, tanto desde el punto
de vista del espectro y de los títulos habilitantes como del cumplimiento de la
normativa en materia de contenidos o la normativa ambiental y urbanística, fiscal y
laboral. Y asegura que esto provoca graves perjuicios a la audiencia por la pérdida de
calidad de la señal de las emisoras legales, como en el mercado publicitario por
la competencia desleal. Según la ACR, actualmente hay más de 120 emisoras sin
título habilitante ocupando ilegalmente el espectro en Catalunya.

El Govern intensifica la lluita
contra les ràdios il·legals
Introduirà un xiulet a les freqüències desocupades per
evitar que les utilitzin emissores sense llicència
ARA Barcelona ACTUALITZADA EL 01/02/2017 14:05

La direcció general de Mitjans de Comunicació
posarà en marxa " mesures de protecció activa de
l'espectre radioelèctric" amb l'objectiu de " tramitar
amb més eficàcia els procediments" contra
les emissores de ràdio il·legals. En concret, aquest
organisme, que depèn del departament de
Presidència de la Generalitat, introduirà a les
freqüències que no estiguin adjudicades legalment
a cap emissora un xiulet –anomenat portadora–
" que tindrà l’efecte d’anul·lar les emissions de
ràdio que no tinguin la seva autorització per
emetre".
Aquest mecanisme, previst a la normativa vigent,
es fa necessari, segons el Govern, en aquells
casos en què les actuacions que es duen a terme
regularment contra les ràdios pirates " no són
suficients per aturar l’activitat il·legal". "Es vol
acabar amb algunes situacions en què, després de
ser precintada l’emissora, els seus responsables

decidien continuar l'emissió de manera il·legal", precisa la direcció general en un
comunicat.
El Govern insisteix, d'altra banda, que "la normalització de l’espectre radioelèctric" és
una de les seves "prioritats" durant aquesta legislatura, i subratlla que, al llarg de l'any
2016, es van dur a terme " unes 300 actuacions contra serveis de comunicació
audiovisual que emeten sense llicència, 106 de les quals són actes d’inspecció". En
aquest sentit, el Govern assenyala que treballa "amb plena complicitat" amb
l'Ajuntament de Barcelona "pel que fa a l’alta concentració d’antenes il·legals al barri
del Carmel".
Viure sota les antenesL' Associació Catalana de Ràdio (ACR), que agrupa les
emissores privades del país i que la primavera de l'any passat havia denunciat la
proliferació de ràdios pirata –en especial, les que emetien des de la zona del Carmel–
ha aplaudit en un comunicat l'anunci del Govern i ha remarcat que "la protecció activa
de l’espectre és una de les mesures més efectivescontra les ràdios il·legals". L'ACR
"valora molt positivament" el "pas endavant" que ha anunciat el Govern, i alhora l'insta
a estendre la mesura –que de moment només s'està aplicant a Barcelona– arreu del
territori català.

El Govern utilitzarà portadores per anul·lar les
emissions de ràdio sense llicència
La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha realitzat el 2016 unes 300 actuacions
contra serveis de comunicació audiovisual que emeten de forma il·legal

ACN Barcelona .- La Direcció General de Mitjans de Comunicació té previst començar
a prendre mesures de protecció activa de l’espectre radioelèctric. Concretament
s’utilitzaran portadores, una tècnica que consisteix en emissions sense continguts
substantius -bàsicament un xiulet- que tindran l’efecte d’anul·lar les emissions de ràdio
que no tinguin la seva autorització per emetre. Aquesta mesura es fa necessària en
casos en què les actuacions que regularment realitza la Direcció General de Mitjans de
Comunicació contra les emissions sense llicència no són suficients per aturar l’activitat
il·legal. D’aquesta manera, el Govern vol acabar amb algunes situacions en què,
després de ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva
emissió de manera il·legal i obligava a presentar denúncia davant dels Mossos
d’Esquadra.
El Govern assegura que la normalització de l’espectre radioelèctric és una de les
seves prioritats durant aquesta legislatura i s’ha compromès a vetllar pel compliment
de la legalitat en les emissions de ràdio.
Dins aquest context, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha realitzat durant
l’any 2016 unes 300 actuacions contra serveis de comunicació audiovisual que emeten
sense llicència, 106 de les quals són actes d’inspecció. En el marc d’aquestes
actuacions, el Govern continuarà treballant amb plena complicitat amb l’Ajuntament de
Barcelona pel que fa a l’alta concentració d’antenes il·legals al barri del Carmel de
Barcelona.

D’altra banda, el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de
Mitjans de Comunicació, ha iniciat la tramitació del projecte de decret dels serveis de
comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya per tal de
regular els mitjans audiovisuals del Tercer Sector.
L’Associació Catalana de Ràdio ha aplaudit la mesura anunciada pel Govern perquè
considera que la protecció activa de l’espectre una de les mesures més efectives
contra les ràdios il·legals. En aquest sentit, ha valorat “molt positivament” aquest “pas
endavant” en el procediment sancionador impulsats pel Govern i també li ha demanat
estendre la mesura arreu del país ja que només s’està aplicant a Barcelona.
L’associació recorda que un dels principals problemes per al sector a Catalunya és
l’existència d’aquest tipus d’emissores que vulneren la legalitat tant des del punt de
vista de l’espectre i dels títols habilitants com del compliment de la normativa en
matèria de continguts o la normativa ambiental i urbanística, fiscal i laboral. Assegura
que això provoca greus perjudicis a l’audiència per la pèrdua de qualitat del senyal de
les emissores legals, com en el mercat publicitari per la competència deslleial.
Segons l’associació actualment hi ha més de 120 emissores sense títol habilitant
ocupant il·legalment l’espectre a Catalunya.

CATALUNYA.-La Generalitat utilizará una técnica para anular las emisiones de
radio sin licencia
La ACR aplaude la iniciativa del Govern

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) La Dirección General de Medios de Comunicación de la Generalitat prevé comenzar
un plan de actuaciones para proteger de forma activa el espectro radioeléctrico de
emisiones ilegales y utilizará una técnica que anulará las emisiones de radio sin
licencia.
Se utilizarán portadoras, una técnica que consiste en emisiones sin contenidos
sustantivos --básicamente un pitido-- que tendrán el efecto de anular las emisiones de
radio que no tengan la autorización para emitir, ha informado este miércoles la
Generalitat en un comunicado.
Esta medida es necesaria en casos en que las actuaciones que regularmente realiza
la Dirección General no son suficientes para detener la actividad ilegal, y acabar con
situaciones en que, tras ser precintada la emisora, sus responsables continúan la
emisión y obliga a presentar denuncia ante los Mossos d'Esquadra.
El Govern ha asegurado que la normalización del espacio radioeléctrico es una de sus
prioridades durante esta legislatura, y se ha comprometido a velar por el cumplimiento
de la legalidad en las emisiones de radio.
La Dirección General de Medios de Comunicación ha realizado durante 2016 unas 300
actuaciones contra servicios de comunicación audiovisual que emiten sin licencia, de
las que 106 son actas de inspección, y ha asegurado que se han abierto "numerosos
expedientes sancionadores" contra las principales emisoras detectadas que emiten al
margen de la normativa en el área de Barcelona.

La Generalitat ha asegurado que continuará trabajando con plena complicidad con el
Ayuntamiento de Barcelona por la alta concentración de antenas ilegales en el barrio
del Carmel.
Asimismo, la Conselleria de Presidencia, a través de la Dirección General, ha iniciado
la tramitación del proyecto de decreto de los servicios de comunicación audiovisuales
sin ánimo de lucro en Catalunya, para regular los medios audiovisuales del tercer
sector.
ACR: "PASO ADELANTE"
La Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha valorado muy positivamente el "paso
adelante" en los procedimientos impulsados por la Generalitat, y ha pedido que
avance la puesta en marcha de la protección activa del espectro radioeléctrico, tanto
en Barcelona como en el resto de Catalunya, donde ha calculado que hay 120
emisoras sin título habilitante ocupando espacio.
La ACR ha considerado que una de las maneras "más efectivas" de acabar con la
existencia de radios ilegales es la puesta en marcha de una señal sobre las
frecuencias ocupadas.

Cataluña utilizará una técnica para anular las emisiones
de radio sin licencia

Comunicació
RÀDIO

La Generalitat protegirà de forma activa l'espectre
radioelèctric d'emissions il·legals
Actualitzada 01/02/2017 a les 17:56
L’Associació Catalana de Ràdio demana que la mesura, impulsada a Barcelona,
s'estengui a tot el territori
La Direcció General de Mitjans de Comunicació té previst començar a prendre
mesures de protecció activa de l’espectre radioelèctric. Concretament, i tal com preveu
la normativa, s’utilitzaran portadores, una tècnica que consisteix en emissions sense
continguts substantius (bàsicament un xiulet) que tindran l’efecte d’anul·lar les
emissions de ràdio que no tinguin la seva autorització per emetre.
Aquesta mesura es fa necessària en casos en què les actuacions que regularment
realitza la DG de Mitjans de Comunicació, adscrita a la Secretaria de Comunicació del

Departament de la Presidència, contra les emissions sense llicència no són suficients
per aturar l’activitat il·legal. Es vol acabar amb algunes situacions en què, després de
ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva emissió de
manera il·legal i obligava a presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per
possible il·lícit penal (desobediència greu a l’autoritat, tipificat a l’article 556 del Codi
Penal).
De la seua banda, l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) considera la protecció activa
de l’espectre una de les mesures més efectives contra les ràdios il·legals i demana
que la mesura impulsada per la Generalitat a Barcelona s’hauria d’estendre a tot el
territori
L’ACR ha manifestat en reiterades ocasions que un dels principals problemes per al
sector a Catalunya és l’existència d’aquest tipus d’emissores que vulneren la legalitat
tant des del punt de vista de l’espectre i dels títols habilitats, com del compliment de la
normativa en matèria de continguts, com la normativa ambiental i urbanística, fiscal i
laboral. Això provoca greus perjudicis a l’audiència per la pèrdua de qualitat del senyal
de les emissores legals, com en el mercat publicitari per la competència deslleial.
L’ACR ha valorat molt positivament aquest pas endavant en els procediments
sancionadors impulsats per la Generalitat i també ha demanat a l’administració
catalana que avanci en la posada en marxa de la protecció activa de l’espectre tant a
la resta d’emissores il·legals de Barcelona com de les altres demarcacions catalanes.
Segons l'ACR actualment hi ha més de 120 emissores sense títol habilitant ocupant
il·legalment l’espectre a Catalunya.

