ACORD 53/2012, D’11 D’ABRIL, DEL PLE DEL
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Acceptació del desistiment presentat per Emissions Digitals de Catalunya, SA, en
relació amb la revisió i l’arrendament del programa número 4 del canal múltiple de
televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment en obert
Fets
1r. El 22 de juliol i el 13 de setembre de 2011 van tenir entrada en aquest Consell dos
escrits tramesos pel senyor Albert Rubio i Peiró, en nom i representació d’Emissions Digitals
de Catalunya, SA (en endavant, EDC, SA), relatius a la sol·licitud d’autorització per a
l’arrendament del programa núm. 4 del canal múltiple de televisió digital terrestre amb
cobertura nacional i emissió principalment en obert a favor de Canal Català (Publitrece, SL),
i a la substitució de la programació temàtica musical i cultural que s’emet per aquest canal
per una altra amb contingut “bàsicament i principalment polític, econòmic i social”.
2n. Mitjançant l’Acord 44/2012, de 21 de març, el Ple d’aquest Consell va autoritzar el canvi
d’oferta programàtica del programa núm. 4 del canal múltiple de televisió digital terrestre
amb cobertura nacional i emissió en obert sol·licitat per EDC, SA, i, en conseqüència, va
autoritzar la substitució de la programació temàtica musical i cultural que s’emetia fins
aleshores per aquest canal per una altra de contingut polític, econòmic i social. Això no
obstant, aquesta autorització estava condicionada, d’una banda –i atès el caràcter nacional
del programa núm. 4 esmentat–, a no emetre programació de proximitat pròpia o inherent
als prestadors de serveis de televisió local, i, de l’altra, a aportar davant aquest Consell, en
el termini de deu dies des que es va notificar l’Acord, una declaració responsable mitjançant
la qual EDC, SA, s’obligava a complir les obligacions que s’adjuntaven en un document
annex i que formaven part integrant de l’Acord esmentat. Això, sens perjudici del respecte a
la llibertat d’expressió i d’informació, i la plena independència editorial del prestador.
3r. El 27 de març de 2012 va tenir entrada en aquest Consell un escrit del senyor Albert
Rubio i Peiró, en nom i representació d’EDC, SA, mitjançant el qual sol·licitava que es
tingués “a aquesta part per desistida de les sol·licituds efectuades, mitjançant escrits de data
22 de juliol i 13 de setembre de 2011, en demanda d’autorització per a l’arrendament del
programa número 4 del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i
emissió en obert i per a la substitució de la programació temàtica musical i cultural que
s’emet per aquest canal per una altra amb contingut bàsicament i principalment polític,
econòmic i social, procedint, a més i sense més tràmit, a l’immediat arxivament de
l’expedient, deixant sense cap efecte tot l’actuat.”

Fonaments de dret
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), tota
persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud. Així mateix, d’acord amb l’article 91
d’aquesta mateixa llei, el desistiment es pot realitzar per qualsevol mitjà que en permeti la
constància (apartat 1), i l’Administració ha d’acceptar completament el desistiment i ha de
declarar conclús el procediment tret que, havent-hi comparegut terceres persones
interessades, aquestes n’instin la continuació (apartat 2).
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D’altra banda, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 42 de la LRJPAC, l’Administració està
obligada a dictar una resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la, sigui quina
en sigui la forma d’iniciació. En els casos, entre d’altres, de desistiment de la sol·licitud, la
resolució consisteix en la declaració de les circumstàncies que concorri en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i de les normes aplicables. En el mateix sentit, els apartats 1 i 2,
de l’article 53 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta els
següents
ACORDS:

1. Acceptar el desistiment de les sol·licituds presentades per Emissions Digitals de
Catalunya, SA, en relació amb l’autorització per a l’arrendament del programa núm. 4 del
canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment en
obert i amb la substitució de la programació de temàtica musical i cultural que s’emet per
aquest canal per una altra amb contingut “bàsicament i principalment polític, econòmic i
social” i, subsegüentment, declarar conclús el procediment.
2. Notificar aquest Acord a la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU, i al Grup
Canal Català.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Ramon Font Bové
President

Carme Figueras i Siñol
Consellera secretària
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