ACORD 74/2018, de 11 de juliol, del Ple del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Expedient 4/A/2018. Sol·licitud d’autorització de la societat Cat 4 TV, SL, per a la
transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de
TDT local, de les demarcacions de Tarragona (canal 54, programa 3, referència TL02T) i
Vilanova i la Geltrú (canal 30, programa 3, referència TL09B), a favor de la societat Canal
Costa Catalana, SL
____________________________________________________________________________
Fets
1r. En data 15 de maig de 2018 va tenir entrada en aquest Consell un escrit, juntament amb
diversa documentació, subscrit per la senyora Bárbara Teixell Font, en representació de Cat 4
TV, SL, i pel senyor Frederic Cano Campos i la senyora Montserrat Pérez Saborit, en
representació de Canal Costa Catalana, SL, mitjançant el qual sol·licitaven autorització per a la
transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de TDT
local de les demarcacions de Tarragona (canal 54, programa 3, referència TL02T) i Vilanova i
la Geltrú (canal 30, programa 3, referència TL09B), entre totes dues societats.
Posteriorment, en dates 29 de maig i 8 i 19 de juny de 2018, les societats interessades aporten
altra documentació que completa la presentada inicialment.
2n. La societat Cat 4 TV, SL, és titular de les llicències per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) següents:
a) Canal 54, programa 3, referència TL02T, de la demarcació de Tarragona
b) Canal 30, programa 3, referència TL09B, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú
Va resultar adjudicatària dels títols, com a concessió, en tots dos casos, per Acord de Govern
de data 18 de juliol de 2006, i va signar els contractes concessionals corresponents en data 15
d’octubre del mateix any. Posteriorment, de conformitat amb el que estableix la disposició
transitòria segona de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual
(LGCA), mitjançant l’Acord 193/2010, de 28 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, es van transformar les concessions en llicències per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual. En el mateix Acord s’estableix que les llicències tenen una vigència
de quinze anys a comptar des de la data de l’acord de transformació.
3r. La senyora Bárbara Teixell Font, representant de Cat 4 TV, SL, actua en qualitat
d’administradora única de la companyia, segons escriptura atorgada a Barcelona en data 22 de
febrer de 2018, davant el notari senyor Camilo J. Sexto Presas, amb número 578 de protocol.
I el senyor Frederic Cano Campos i la senyora Montserrat Pérez Saborit, representants de
Canal Costa Catalana, SL, actuen en qualitat d’administradors mancomunats de la societat,
segons escriptura atorgada a Esplugues de Llobregat en data 7 de maig de 2018, davant el
notari senyor Miguel-Angel Rodríguez Barroso, amb número 1196 de protocol.
Fonaments de dret
Primer. Règim jurídic aplicable a la transmissió de la llicència
La transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual la regula
la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), que,
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d’acord amb la disposició final sisena de la mateixa norma, té caràcter de legislació bàsica. No
obstant això, en el marc del desenvolupament legislatiu atribuït a les comunitats autònomes, en
tot allò que no resulti contrari a la LGCA, continua sent d’aplicació la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA).
Atès que la LCA no preveu la figura jurídica de la transmissió de la llicència, resulta directament
aplicable la Llei bàsica estatal i, en concret, l’article 29 de la LGCA, que regula els negocis
jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual i estableix la possibilitat d’arrendar i
transmetre les llicències, amb l’autorització prèvia de l’autoritat audiovisual competent, amb el
compliment de determinades condicions.
Als efectes del que estableix aquest article, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és
l’autoritat audiovisual competent per resoldre els negocis jurídics relatius a les llicències de
comunicació audiovisual.
Segon. Negoci jurídic objecte d’autorització
La transmissió per part de la societat Cat 4 TV, SL, a favor de la companyia Canal Costa
Catalana, SL, de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual
següents:
a) Llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital
terrestre (TDT), programa número 3, canal 54, amb referència TL02T, d’àmbit local, de
la demarcació de Tarragona.
b) Llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital
terrestre (TDT), programa número 3, canal 30, amb referència TL09B, d’àmbit local, de
la demarcació de Vilanova i la Geltrú.
Aquest projecte de negoci jurídic es comunica al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, abans
d’elevar-lo a públic, als efectes d’obtenir la preceptiva autorització prèvia.
Tercer. La societat adquirent de les llicències: Canal Costa Catalana, SL
Fundació i identificació de la societat: La societat Canal Costa Catalana, SL, amb CIF B67217414, domiciliada a Esplugues de Llobregat (Barcelona), carrer Verge de Guadalupe, 2830, va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada a Esplugues de Llobregat, en data
7 de maig de 2018, davant el notari senyor Miguel Angel Rodríguez Barroso, amb número 1196
de protocol, i consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 46445, foli 19, full
520238, inscripció 1a.
Òrgan d’administració: Són dos administradors mancomunats i, des del mateix acte
fundacional, ocupen el càrrec, per temps indefinit, el senyor Frederic Cano Campos i la senyora
Montserrat Pérez Saborit.
Objecte social: Està constituït per les activitats següents: “Activitat principal: Programació i
emissió de televisió amb el CNAE 6020. I entre d’altres activitats, les següents: a) La gestió
indirecta i/o directa del servei de televisió i/o radiodifusió sonora. b) La promoció, creació,
gestió i explotació d’empreses dedicades al sector de la comunicació, en qualsevol àmbit
territorial, i, en especial d’empreses dedicades al sector audiovisual. S’inclouen entre d’altres,
les empreses emissores i productores de televisió, codificada o no, a través d’ones
electromagnètiques, amb cable o no, per terra o per satèl·lit, i en qualsevol freqüència o mitjà
conegut o per conèixer, les operadores de televisió; i empreses de radiodifusió en qualsevol
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freqüència o banda. c) L’explotació, producció, comercialització i distribució de tota mena de
productes i serveis electrònics, audiovisuals i interactius per a la televisió, la ràdio i internet, així
com per a qualsevol altre tipus de xarxes de comunicació electrònica. [...]”
Capital social: És de tres mil cinc cents euros. Està dividit en 3.500 participacions socials,
acumulables i indivisibles, que tenen els números 1 a 3.500, tots dos inclosos, amb un valor
nominal d’1 euro cadascuna. El capital social està totalment assumit i desemborsat i pertany als
socis següents:
1) Sr. [...], titular de 1.575 participacions socials (45%)
2) Sra. [...], titular de 1.575 participacions socials (45%)
3) ETV-Llobregat TV, SL, titular de 350 participacions socials (10%)
Títols habilitants i participació en altres prestadors: D’acord amb la informació de què
disposa aquest Consell, així com la facilitada per la societat Canal Costa Catalana, SL, aquesta
societat, dins l’àmbit territorial de Catalunya, no és titular de cap llicència per a la prestació de
serveis de comunicació audiovisual i no participa en el capital social de cap societat prestadora
de serveis de comunicació audiovisual.
Al seu torn, el soci minoritari, ETV-Llobregat TV, SL, és titular de la llicencia per a la prestació
de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT), del programa 1, canal
53, amb referència TL03B, de la demarcació de Cornellà de Llobregat.
D’altra banda, ETV-Llobregat TV, SL, participa amb un 12,50% del capital de la societat
Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL, que és titular de la llicència de
radiodifusió sonora de la localitat de Girona (97.4 MHz).
Quart. Requisits establerts per a la transmissió de la llicència
S’ha de verificar si concorren els requisits que estableix l’article 29 de la LGCA per poder
transmetre les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de TDT local,
programa 3, canal 54, amb referència TL02T, de la demarcació de Tarragona, i programa 3,
canal 30, amb referència TL09B, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú, per part de la seva
titular, la societat Cat 4 TV, SL, a favor de Canal Costa Catalana, SL.
Així, amb caràcter previ, l’article 29 de la LGCA exigeix que per formalitzar un negoci jurídic de
transmissió de llicència ha d’haver transcorregut almenys dos anys des de l’adjudicació inicial
del títol. En aquest cas, pel que fa a les llicències objecte de la transmissió, totes dues van ser
adjudicades a la societat transmetent mitjançant Acord de Govern de data 18 de juliol de 2006.
Per tant, a data d’avui, en tots dos casos, ha transcorregut, amb escreix, el termini de dos anys
que la llei estableix per poder realitzar el negoci jurídic.
Pel que fa a la resta de condicions exigibles, s’han aportat a l’expedient administratiu els
documents necessaris, que acrediten que l’adquirent (Canal Costa Catalana, SL) compleix les
condicions establertes legalment per obtenir una llicència, dels quals destaquem el següent:
-

Declaració responsable subscrita pels representants legals de Canal Costa Catalana,
SL (societat adquirent), de data 10 de juny de 2018, conforme se subroguen en les
obligacions i els compromisos adquirits per l’anterior titular com a prestador de serveis
de comunicació audiovisual i com a responsable editorial de les dues llicències que es
transmeten, i s’obliguen a complir les ofertes mitjançant les quals es van obtenir les
adjudicacions dels títols.

3

Analitzada la documentació, es constata que es compleixen les condicions exigides per poder
ser titular de les llicències i, en conseqüència, per poder realitzar el negoci jurídic de
transmissió dels títols, objecte de la sol·licitud.
Cinquè. Garantia del pluralisme
Un dels requisits que exigeix l’article 29 de la LGCA és que el sol·licitant, en aquest cas,
l’adquirent de les llicències, acrediti el compliment de totes les condicions establertes per
obtenir la llicència. En aquest sentit, entenem que dins d’aquestes condicions s’hi troba el
compliment dels límits legals sobre pluralisme, essent d’aplicació els articles de la LCA i la
LGCA que regulen el pluralisme i el control de les concentracions.
D’acord amb això, cal saber els títols habilitants que siguin de titularitat de la societat adquirent
(Canal Costa Catalana, SL) i dels seus socis, així com de les societats prestadores de serveis
de comunicació audiovisual en què participin o que siguin partícips en el seu capital. A aquest
efecte, d’acord amb la informació de què es disposa, es conclou que la societat Canal Costa
Catalana, SL, no és titular ni participa en societats prestadores de serveis de comunicació
audiovisual que siguin titulars de llicències de comunicació audiovisuals a les demarcacions de
Tarragona i de Vilanova i la Geltrú, corresponents a les llicències de televisió objecte de
l’adquisició. D’altra banda, els socis de Canal Costa Catalana, SL, no són titulars de cap títol
habilitant, ni tampoc tenen participacions en societats prestadores de serveis de comunicació
audiovisual a les demarcacions afectades per la transmissió.
En conseqüència, la transmissió de les dues llicències de TDT local de Cat 4 TV, SL, a favor de
Canal Costa Catalana, SL, no afectarà, en cap cas, el pluralisme de les demarcacions de
Tarragona i de Vilanova i la Geltrú.
Sisè. Compromisos particulars adquirits per la societat Cat 4 TV, SL
Els compromisos particulars contrets pel licitador en la seva proposta formen part del contracte
concessional i són de compliment obligat.
En aquest sentit, l’Acord 193/2010, de 28 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, mitjançant el qual es van transformar les concessions en llicències per a la prestació
de serveis de comunicació audiovisual, resol que el règim substantiu aplicable a les llicències
és el que estableix la normativa vigent, així com les obligacions i els compromisos particulars
assumits pel prestador en el concurs corresponent.
En conseqüència, l’autorització, si s’escau, del negoci jurídic, s’entén sens perjudici de la plena
vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent,
en els quals l’adquirent s’ha subrogat íntegrament mitjançant declaració responsable signada
pels seus representants legals en data 10 de juny de 2018.
Revisats els expedients administratius de televisió local corresponents, es pot concloure que no
existeixen compromisos que impedeixin la realització d’aquest negoci jurídic entre les societats
Cat 4 TV, SL i Canal Costa Catalana, SL.
Setè. Taxa
L’apartat 1 de l’article 29 de la LGCA estableix que els negocis jurídics l’objecte dels quals sigui
una llicència de comunicació audiovisual estaran subjectes, en tot cas, al pagament d’una taxa
que ha de determinar el Govern, per a les llicències d’àmbit estatal, o les comunitats
autònomes, per a la resta de supòsits.
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En aquest sentit, la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, va modificar el títol XXIV del
text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, afegint-hi, entre
d’altres, la lletra d a l’article 24.2-1 del text refós. Aquesta lletra estableix, com a fet imposable
de la taxa per realització d’actuacions d’activitat administrativa d’aquest Consell amb relació als
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, “l’anàlisi de la sol·licitud
d’autorització prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenen per objecte l’arrendament i
la transmissió de les llicències de serveis de comunicació audiovisual”.
Així mateix, la lletra f de l’article 24.2-4 del text refós esmentat, també inclosa per la Llei 5/2012,
estableix que la quota d’aquesta taxa és de 400 €.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta , per
unanimitat, el següent
ACORD
1. Autoritzar el projecte de transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) del programa 3, canal 54, amb
referència TL02T, de la demarcació de Tarragona i del programa 3, canal 30, amb
referència TL09B, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú, per part de la societat Cat 4 TV,
SL, a favor de la societat Canal Costa Catalana, SL, en els termes exposats en aquest
Acord.
L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els
compromisos particulars assumits per la societat transmetent, en els quals la societat
adquirent, Canal Costa Catalana, SL, se subroga íntegrament. Sens perjudici de l’obligació
del compliment de tots els compromisos, destaquem especialment els vinculats a l’emissió
en llengua catalana i la televisió de proximitat.
2. Els efectes d’aquest Acord resten condicionats a l’aportació, en el termini màxim de 3
mesos, a comptar de l’endemà d’haver estat notificat, de la còpia autèntica de l’escriptura
pública en què s’hagi formalitzat la transmissió de les llicències per a la prestació de
serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre esmentades.
3. Els efectes d’aquest Acord resten condicionats a l’obtenció de l’autorització a la qual fa
referència l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric, pel que fa a la
transmissió o cessió de la concessió de domini públic radioelèctric, que acompanya el títol
habilitant.
4. Acordar la liquidació de la taxa per l’anàlisi de la sol·licitud d’autorització, per un import de
400 €, que ha d’abonar la societat adquirent.
Cal ingressar l’import esmentat al número de compte corrent [...], de l’entitat [...], fent-hi
constar la referència “Taxa exp. 4/A/2018”, en els terminis que preveu l’apartat 2 de
l’article 62 de la Llei general tributària, que són els següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
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Els efectes d’aquest Acord estan condicionats a l’aportació de la justificació del pagament
de la taxa que preveu l’apartat 2 de l’article 24 del capítol II del títol XXIV del Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.
5. Notificar aquest Acord a les societats Cat 4 TV, SL, i Canal Costa Catalana, SL.
6. Comunicar aquesta autorització a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de
l’Espectre Radioelèctric del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, als efectes de
donar compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de
24 de febrer.
7. Comunicar aquesta autorització a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Barcelona, 11 de juliol de 2018

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
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