ACORD 68/2021, de 15 de juliol, del Ple del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Modificació de l’estructura accionarial de la societat EMISSIONS DIGITALS DE
CATALUNYA, SA Unipersonal, com a conseqüència d’una operació mercantil de
transmissió d’accions de la companyia, d’acord amb el que disposa el títol IV del
capítol II de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya (exp. 1-A-2021)
Fets
1r. En data 17 de març de 2021, va tenir entrada en el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) un escrit signat pel senyor Carlos Godó i Valls, en nom i representació de
la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDICA), juntament amb diversa
documentació, mitjançant el qual sol·licitava autorització administrativa prèvia per
formalitzar una transmissió d’accions de la companyia, per part del seu accionista únic, la
mercantil Catalunya Comunicació, SL (CATCOM), a favor de la societat OC 2022, SL, i, si
s’esqueia, una modificació de les condicions de la llicència.
2n. En data 30 de març de 2021, el CAC va requerir la part sol·licitant a esmenar i aportar
diversa documentació, necessària per completar l’anàlisi de l’operació, de conformitat amb
el que estableix l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). En data 15 d’abril de 2021,
va tenir entrada la documentació sol·licitada.
Finalment, en dates 4 i 17 de maig i 15 de juny de 2021, el CAC va requerir EDICA a
aclarir i/o esmenar alguns dels documents presentats anteriorment, que van ser atesos en
dates 12 i 28 de maig i 28 de juny de 2021, respectivament.
3r. El 14 de maig de 2003 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
l’anunci de licitació del concurs públic per a la concessió de l’explotació d’un canal múltiple
de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment en obert
(DOGC núm. 3.883).
Mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 1 d’agost de 2003, va
ser adjudicada a la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU, la concessió
administrativa per a l’explotació d’un canal múltiple de televisió digital terrestre amb
cobertura nacional i emissió principalment en obert (publicat al DOGC de data 12 d’agost
de 2003). La concessió permetia explotar els 4 programes d’un canal múltiple nacional de
TDT, anomenats administrativament EDC1, EDC2, EDC3 i EDC4, respectivament.
Posteriorment, en data 17 de setembre de 2003, es va signar el contracte concessional
corresponent entre la Generalitat de Catalunya i EDICA.
Mitjançant l’Acord 193/2010, de 28 de juliol, del Ple del CAC, i 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), el CAC va transformar en llicència per a la prestació de
serveis de comunicació audiovisual, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, la concessió
per a l’explotació d’un canal múltiple en règim de gestió indirecta i emissió principalment en
obert, del servei públic de televisió digital terrestre, i en va establir un període de vigència
de quinze anys, a comptar de la data de l’Acord, és a dir, fins al 28 de juliol de 2025, tot
assenyalant que el règim substantiu aplicable a la llicència seria el fixat per la normativa
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vigent, amb les obligacions i els compromisos particulars assumits per EDICA en virtut del
contracte concessional.
4t. EDICA va ser constituïda en data 29 de maig de 2003, mitjançant escriptura atorgada a
Barcelona davant el notari senyor Juan-José López Burniol, amb protocol número 1.462 i
inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Està domiciliada a 08036 Barcelona, Av.
Diagonal, 477, planta 16, amb CIF A-63200828.
L’objecte social d’EDICA el constitueix la promoció, la producció, l’explotació i la gestió, per
compte propi o aliè, directament o de manera indirecta, de tot tipus d’activitats
relacionades, també directament o de manera indirecta, amb la radiodifusió i la televisió,
incloent-hi la gestió indirecta del servei públic de televisió digital terrestre.
El capital social actual d’EDICA està dividit en 2.253 accions nominatives, d’una sola sèrie i
valor, números 1 a 2.253, ambdues incloses, de 1.000 € de valor nominal cadascuna,
totalment subscrites i desemborsades.
La totalitat del capital social d’EDICA pertany a l’accionista únic, la societat Catalunya
Comunicació, SLU (CATCOM), amb CIF B61783767, societat participada pel Grupo Godó
de Comunicación, SA (100%).
5è. El senyor Carlos Godó i Valls intervé en representació de la part venedora, en la seva
condició de conseller delegat de la societat Grupo Godó de Comunicación, SA, alhora
administradora única de la societat Catalunya Comunicació, SL, que, finalment, és també
administradora única de la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU.
I el senyor Nicola Pedrazzoli intervé en representació de la part compradora, en la seva
condició d’administrador únic de la societat OC 2022, SL.
Fonaments de dret
Primer. Règim jurídic aplicable
La Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), té
caràcter de legislació bàsica d’acord amb el que estableix la disposició final sisena de la
mateixa norma. 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 aplicable
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA).
En aquest sentit, en matèria de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, és d’aplicació la LCA i, d’acord amb
l’apartat 1 de l’article 41 d’aquesta llei, “Qualsevol projecte de modificació de l’estructura
accionarial o empresarial dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual requereix
l’autorització prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.”
El procediment aplicable a la sol·licitud d’autorització per a la transmissió d’accions és el
que regula com a procediment ordinari l’article 7 de la Instrucció general relativa als
projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors privats de
serveis de comunicació audiovisual, aprovada mitjançant l’Acord 60/2008, de 29 d’abril, del
Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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D’altra banda, en aquest cas, atès que s’ha produït la transmissió de la totalitat de les
accions representatives del capital social d’EDICA, és a dir, el 100% del capital social, es
produeix un canvi de control en aquesta societat, fet que “assimila” l’operació a la
transmissió de la llicència (del MUX), pel que fa als seus requisits i a la seva tramitació
administrativa (article 29 de la LGCA).
En conseqüència, amb la transferència de la totalitat de les accions de la societat
llicenciatària EDICA no es produeix una alteració de la titularitat formal de la societat, però
sí un canvi material del titular de les accions, motiu pel qual és necessària l’autorització
administrativa establerta per a aquest supòsit.
Segon. Operació societària objecte d’autorització
EDICA sol·licita autorització per a la transmissió de la totalitat de les accions
representatives del seu capital social, per part del seu accionista únic, la mercantil
Catalunya Comunicació, SL, en favor de la societat OC 2022, SL, operació que comporta
la modificació de l’estructura accionarial de la societat, i en el cas que sigui exigible,
sol·licita, també, una revisió prèvia de les condicions de la llicència atorgada.
En el mateix escrit de sol·licitud d’autorització, el representant legal d’EDICA fa referència
a diverses qüestions que es deriven del canvi d’accionista, de les quals destaquem les
següents:
“[...] Afectacions programàtiques derivades de la modificació de l’estructura de
capital d’EDICA. Els nous accionistes d’EDICA tenen previst prosseguir amb l’estructura
actual dels quatre programes (un de generalista i tres de temàtics) del múltiple, substituint
simplement els continguts actuals per d’altres més atractius i la gestió professional
d’EDICA per nous professionals. [...]. De conformitat amb el que preveu la normativa vigent
d’aplicació, en cas que els nous gestors optessin o consideressin la modificació de la
programació d’algun o alguns dels programes del MUX, es procediria a sol·licitar
l’autorització corresponent expressa prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.”
En relació amb aquest extrem, aporten un document sobre el nou projecte d’EDICA relatiu
a la programació dels 4 programes actuals del múltiplex, és a dir, de 8tv, BOMcine, Barça
TV i Fibracat, els dos últims, de gestió externalitzada (annex VIII), així com una relació dels
principals professionals i els seus currículums vitae (annex IX).
“[...] Estabilitat financera. La societat OC 2022, SL, qui ha adquirit, subjecte a
l’autorització prèvia del CAC, el 100% del capital social d’EDICA, obté un important
recolzament financer dels seus tres socis, és a dir, de Bornic Surprises Box, SL, Toskan
House, SLU, i Food Consulting & Associates, SL, entitats participades per socis plenament
solvents i actualment en curs d’una molt important recapitalització per a poder afrontar el
finançament del nou i engrescador projecte concebut per a l’explotació del MUX [...].”
“[...] Que les parts han formalitzat un acord de transmissió de titularitat a l’empara de la
possibilitat que preveuen els articles 29 i s. de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la
comunicació audiovisual (LGCA), i 41 i s. de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), i d’altres d’aplicació concordant. [...]”
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“[...] Que aquesta part considera que l’operació exposada compleix tots els requisits que
imposa, tant la LGCA com la LCA, per als negocis jurídics que puguin afectar la llicència
[...]”.
En aquest apartat, EDICA cita els compromisos que va assumir a l’oferta de licitació,
relatius a la intenció de no transmetre la concessió ni alterar l’estructura accionarial, i
considera que no impedeixen realitzar la transmissió d’accions actual, atès que al seu
criteri, són intencions i no compromisos vinculants. No obstant això, en el cas que el CAC
pugui fer una interpretació diferent, EDICA sol·licita en el mateix escrit que es procedeixi a
efectuar la revisió corresponent, d’acord amb els arguments que descriu.
Finalment, EDICA adjunta a la sol·licitud una còpia del contracte privat de compravenda
d’accions d’Emissions Digitals de Catalunya, SAU (annex XIII), que se sintetitza en els
termes següents:
Contracte de compravenda de societat mercantil, de data 5 de març de 2021:
En el marc de la competència atribuïda al CAC, pel que fa a l’autorització de la modificació
de l’estructura accionarial d’aquesta societat, s’analitzen els aspectes més rellevants del
contracte.
Subscriuen el contracte, com a part venedora, el senyor Carlos Godó i Valls, qui actua en
nom i representació de la societat Catalunya Comunicació, SL (CATCOM) i, com a part
compradora, el senyor Nicola Pedrazzoli, qui actua en nom i representació de la societat
OC 2022, SL, i exposen:
-

Que CATCOM és legítima titular del total i íntegre capital social (100%), com a soci
únic d’Emissions Digitals de Catalunya, SA (EDICA). Concretament, CATCOM és
titular de 2.253 accions nominatives d’EDICA, números 1 a 2.253, totes dues
incloses, d’una sola sèrie i un valor nominal de 1.000 € cadascuna.

-

Que la llicència habilita EDICA per prestar el servei de comunicació audiovisual
mitjançant del canal múltiple de televisió digital terrestre (MUX) amb cobertura
nacional de Catalunya i emissió principalment en obert.

-

Que la transmissió d’accions restarà, en tot cas, subjecta a l’autorització
administrativa preceptiva, que caldrà sol·licitar i ser concedida de manera expressa
pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Pel que fa a les dotze clàusules del contracte, a l’efecte d’aquesta autorització, en
destaquem les següents:
-

Primer. Objecte. [...] “Les accions objecte d’aquesta transmissió són representatives del
100% del capital social d’EDICA, societat en funcionament i titular, entre d’altres actius,
del títol habilitant del canal múltiple de televisió digital terrestre (MUX) amb cobertura
nacional de Catalunya i emissió principalment en obert. En conseqüència, la transmissió
del control i titularitat d’EDICA comporta la del MUX, i de la totalitat d’actius i passius
que consten a la comptabilitat social i la de tots els drets i obligacions que li son
inherents [...].”

-

Segon. Objecte i obligació essencial. [...] “La compradora assumeix de forma íntegra,
irrevocable i incondicionada totes les obligacions contingudes al Plec de clàusules, als
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compromisos particulars continguts a l’oferta presentada en el seu moment per EDICA i
al contracte administratiu de data 17 de setembre de 2003. [...].”
-

Quart. Condició suspensiva. “Aquest contracte de compravenda d’accions ha estat
subscrit en document privat i subjecte a condició suspensiva per imperatiu legal i, mes
concretament, en acompliment del procediment ordinari que preveu l’article 7 i
concordants de l’Acord 60/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció general
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels
prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual. En conseqüència, l’eficàcia
d’aquesta compravenda restarà subjecte a una condició suspensiva que es tindrà per
acomplerta quan, amb la instrucció prèvia del procediment corresponent , hagi estat
aprovada mitjançant acord exprés del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) o
altra autoritat competent, en el seu cas (l’autorització preceptiva). [...].”

-

Cinquè. Compliment de la condició suspensiva i perfeccionament de la compravenda.
“Les parts convenen que, finalitzada la tramitació de l’autorització preceptiva i
acomplerta la condició suspensiva inclosa a la clàusula anterior, es procedirà a la
solemnització mitjançant escriptura pública d’aquest contracte de compravenda
d’accions amb la finalitat d’acreditar la data efectiva de transmissió. [...[.”

-

Sisè. Manifestacions i garanties de CATCOM. “[...] EDICA ha complert la normativa
administrativa i no té constància de cap procediment en curs per infraccions
administratives, tret de dues infraccions comeses per presumpte incompliment del
deure d’identificació plena i incompliment de l’emissió de televenda entre la 1 h i les 9 h,
sancionat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya mitjançant expedient 1/2020-S, la
darrera resolució del qual s’acompanya com a annex 6 vi, susceptible de recurs
contenciós administratiu. En tot cas, CATCOM assumirà la defensa d’aquesta
infracció.[...].”

- Setè. Manifestacions i garanties de la compradora. “[...] Té plena capacitat jurídica i
d’obrar per a la firma i compliment del present contracte de compravenda, així com per
a dur a terme les operacions que s’hi inclouen. El representant de la compradora té
facultats suficients per atorgar aquest contracte [...].”
-

Onzè. Confidencialitat. “El contingut d’aquest contracte, així com qualsevol informació
sobre aquest, es mantindrà amb caràcter confidencial i no serà divulgat per les parts,
[...].”

Analitzat el contracte subscrit per les parts i la documentació adjunta, l’atorgament de
l’autorització sol·licitada produiria en la societat llicenciatària els efectes següents en
l’estructura accionarial resultant:
-

El manteniment del caràcter de societat unipersonal.
El canvi del soci únic, que en endavant seria la societat OC 2022, SL.
El canvi en el control de la societat llicenciatària.

Tercer. Anàlisi de la societat adquirent: OC 2022, SL
Constitució: OC 2022, SL, és una societat mercantil constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el notari senyor Juan Antonio Andújar
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Hurtado en data 17 de febrer de 2021, amb núm. de protocol 576, inscrita al Registre
Mercantil de Barcelona, volum 47674, foli 187, full núm. B-559.005 i amb CIF B-42903492.
Domicili social: Carrer Pelai, 56, 3r 4a, 08001 Barcelona.
Capital social: Inicialment, en el moment de la constitució de la societat, era de 3.000,00
€, dividit en 3.000 participacions socials, d’1 € de valor nominal cadascuna, numerades de
l’1 a 3.000, totes dues incloses.
Posteriorment, mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el notari senyor
Gonzalo Veciana García-Boente en data 31 de març de 2021, amb núm. de protocol 629,
inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, s’eleva a públic un acord de la Junta General
extraordinària i universal de la societat celebrada en la mateixa data, relatiu a l’augment de
capital de 2.000.000,00 €, és a dir, fins a 2.003.000,00 €, mitjançant la creació de
2.000.000 de participacions socials, d’1 € de valor nominal cadascuna, números 3.001 a
2.003.000, totes dues incloses. Les noves participacions socials tenen els mateixos drets
polítics i econòmics que les participacions inicials.
L’augment de capital és subscrit i desemborsat pels mateixos 3 socis actuals, que es
relacionen a continuació, i en la mateixa proporció que tenien abans de l’augment, és a dir,
del 50%, 25% i 25%, respectivament.
Estructura accionarial: OC 2022, SL, està participada actualment pels socis següents:
1) Bornic Surprises Box, SL (titular del 50% del capital social)
2) Toskan House, SLU (titular del 25% del capital social)
3) Food Consulting & Associates, SLU (titular del 25% del capital social)
-

1) Bornic Surprises Box, SL: societat mercantil constituïda per temps indefinit en
data 17 de febrer de 2021, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF
B-42902965, amb la composició accionarial següent:
50% senyor [...]
50% senyor [...]
Òrgan d’administració: 2 administradors mancomunats, senyor Borja García-Nieto
Portabella i senyor Nicola Pedrazzoli.

-

2) Toskan House, SLU: societat mercantil constituïda per temps indefinit en data 12
de desembre de 1997, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF B61529475, amb la composició accionarial següent:
100% senyor [...] (de nacionalitat andorrana), mitjançant la societat andorrana ANGE, SLU.
Pel que fa a la nacionalitat andorrana d’aquest soci, l’administradora de la societat
certifica el següent: “Atesa la titularitat real del 100% del capital social per un
nacional i resident en un país, com és el Principat d’Andorra, aliè a l’Espai
Econòmic Europeu (EEE), certifico expressament que la normativa andorrana
compleix el principi de reciprocitat amb la legislació espanyola en matèria
d’inversions en societats operadores audiovisuals televisives.”
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Òrgan d’administració: administradora única, senyora Inés Sánchez de Movellán
Torent.
-

3) Food Consulting & Associates, SLU: societat mercantil constituïda per temps
indefinit en data 8 de maig de 2006, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,
amb CIF B-73444481, amb la composició accionarial següent:
100% senyor [...]
Òrgan d’administració: administrador únic, senyor Francisco Javier Moran Rey.

Òrgan d’administració: actualment és un administrador únic. Per a aquest càrrec va ser
nomenat, per temps indefinit, el senyor Nicola Pedrazzoli, en el mateix acte fundacional de
la companyia.
Posteriorment, mitjançant escriptura atorgada a Barcelona, davant el notari senyor
Gonzalo Veciana García-Boente en data 15 de març de 2021, amb núm. de protocol 519,
en tràmit d’inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, s’eleven a públic acords de
modificació d’estatuts, cessament i nomenament de càrrecs i declaració de cessament
d’unipersonalitat. D’aquesta escriptura en resulta el cessament en el càrrec d’administrador
únic del senyor Nicola Pedrazzoli i el seu nomenament en el càrrec de conseller delegat de
la companyia.
Quart. Requisits establerts per a la modificació de l’estructura accionarial dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual
La modificació de l’estructura accionarial dels prestadors de serveis de comunicació
audiovisual resta subjecta i assimilada en aquest cas −atesa l’adquisició del 100% de les
accions de la societat llicenciatària−, des del punt de vista de la seva tramitació
administrativa, als mateixos requisits que disposa per a la transmissió del títol habilitant
l’article 29 de la LGCA. Per tant, en aquest cas, la societat adquirent de les accions, OC
2022, SL, ha d’acreditar el compliment de totes les condicions establertes per ser titular
d’una llicència.
Així mateix, resta acreditat que fa més de dos anys que EDICA disposa del títol habilitant
per a la prestació del servei de comunicació audiovisual mitjançant el canal múltiple de
televisió digital terrestre (MUX) amb cobertura nacional de Catalunya i emissió
principalment en obert.
De la documentació aportada a aquest expedient per part d’OC 2022, SL, i els seus socis,
en destaquem, als efectes d’aquesta autorització, la següent:
-

Declaració responsable sobre subrogació d’obligacions, subscrita pel senyor Nicola
Pedrazzoli en data 10 de maig de 2021, en la seva condició d’administrador únic
de la societat OC 2022, SL, en què declara, sota la seva responsabilitat:
“Que l’entitat adquirent OC 2022, SL es subroga en les obligacions i compromisos
adquirits per Emissions Digitals de Catalunya, SAU, com a prestador de serveis de
comunicació audiovisual, i s’obliga a complir l’oferta mitjançant la qual es va obtenir
l’adjudicació del títol (integrat per un MUX de 4 programes, identificats com a
EDC1, EDC2, EDC3 i EDC4), sens perjudici de les revisions posteriors
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autoritzades pel CAC, així com dels arrendaments dels programes EDC3 i EDC4,
respectivament.”
La subrogació s’entén en el sentit que els nous accionistes d’EDICA s’obliguen a complir
els compromisos que afecten aquesta societat, com a titular del MUX.
La societat adquirent OC 2022, SL, així com els integrants de la seva composició
accionarial, és a dir, les societats Bornic Surprises Box, SL, Toskan House, SLU, i Food
Consulting & Associates, SLU, han acreditat també, mitjançant les declaracions
responsables corresponents i els certificats oficials necessaris, entre altres documents,
aspectes relatius a la capacitat per contractar, la inexistència de deutes amb l’Agència
Tributària de l’Estat, amb l’Agència Tributària de Catalunya i amb la Tresoreria de la
Seguretat Social. També han acreditat les estructures accionarials de les societats
esmentades i han informat sobre els capitals socials mitjançant l’aportació de comptes
anuals i altres documents justificatius.
Analitzada la documentació, es constata que es compleixen les condicions exigides per
poder ser titular de la llicència i, en conseqüència, en aquest cas, per poder formalitzar la
transmissió de les accions representatives del capital social d’EDICA.
Cinquè. Vigència dels compromisos particulars adquirits per la societat Emissions
Digitals de Catalunya, SAU
L’Acord 193/2010, de 28 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de
transformació de les concessions en llicències per a la prestació del servei de comunicació
audiovisual, disposa que “[...] el règim substantiu aplicable a les llicències és el que
estableix la normativa vigent, així com les obligacions i els compromisos particulars
assumits per la/el sol·licitant en el concurs corresponent”.
De conformitat amb aquest acord, l’autorització d’aquesta operació manté vigents tots els
compromisos particulars assolits per EDICA en el concurs públic corresponent, sens
perjudici de les revisions posteriors autoritzades pel CAC, així com els arrendaments
actuals dels programes del MUX EDC3 i EDC4, respectivament.
Cal assenyalar que EDICA, en el concurs públic del qual va resultar adjudicatària,
concretament en la seva proposta econòmica, apartat 1.3, va sol·licitar la concessió per a
l’explotació del canal múltiple en règim de gestió indirecta de la TDT tot manifestant la seva
intenció de no transmetre la concessió que sol·licitava durant tot el període de durada de la
concessió, ni durant les possibles renovacions; així mateix, va manifestar que no tenia la
intenció d’alterar la seva estructura accionarial durant el període de la concessió de la
llicència.
Pel que fa a la intenció de no transmetre la concessió, es tracta, a criteri del CAC, d’un
compromís estèril, és a dir, sense cap tipus d’efecte, des del mateix moment que es
formula, atès que la Llei 10/1998, de 3 de maig, de televisió privada, vigent en el moment
de l’adjudicació del títol habilitant, prohibia expressament la possibilitat de transmissió;
prohibició, recollida, també, en la clàusula 6.3 del Plec de clàusules administratives
particulars que regia el concurs, i que establia de manera expressa que “la concessió és
intransferible”.
Això no obstant, amb posterioritat, aquesta prohibició va ser modificada i, per tant,
superada amb l’entrada en vigor de la LGCA, que preveu expressament la possibilitat de
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realitzar negocis jurídics sobre el títol habilitant, entre d’altres, l’arrendament i la
transmissió de la llicència.
Pel que fa al compromís relatiu a la intenció de no alterar la seva estructura accionarial
durant el període de concessió de la llicència, cal recordar que en el marc de la normativa
audiovisual vigent, i d’acord amb les circumstàncies justificades en el seu moment per
EDICA, el Ple del CAC, mitjançant l’Acord 72/2015, de 20 de maig, va acordar revisar la
llicència atorgada, tot deixant sense efecte aquest compromís particular concret.
Per tant, entenem que l’eliminació del compromís particular d’EDICA de no alterar la seva
estructura accionarial durant tot el període de vigència de la concessió (posteriorment,
llicència) comporta la possibilitat que es formalitzi el contracte de compravenda de les
accions d’EDICA a favor de la societat OC 2022, SL.
Sisè. Garantia del pluralisme
L’autorització de qualsevol projecte de modificació de l’estructura accionarial o empresarial
dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual s’estableix com a garantia del
pluralisme i control de les concentracions en la comunicació audiovisual.
De l’anàlisi efectuada, se’n desprèn que l’oferta d’EDICA se circumscriu a l’àmbit territorial
de Catalunya, en el qual ni la societat adquirent OC 2022, SL, ni tampoc els seus socis, les
societats Bornic Surprises Box, SL, Toskan House, SLU, ni Food Consulting & Associates,
SLU, disposen de cap programa o canal, ni de ràdio ni de televisió, ni com a titular ni en
qualitat d’arrendatari de serveis de comunicació audiovisual.
Així mateix, segons la informació de què disposa el CAC, ni OC 2022, SL, ni cap dels seus
socis, participen accionarialment en cap altra societat o persona titular de llicències per a la
prestació de serveis de comunicació audiovisual en l’àmbit territorial de Catalunya.
En conseqüència, l’operació de modificació de l’estructura accionarial que se sol·licita no té
incidència en la garantia del pluralisme en el mercat audiovisual televisiu i s’adequa a les
garanties del pluralisme i del control de les concentracions en la comunicació audiovisual
que estableixen el títol IV del capítol II de la LCA i l’article 36 de la LGCA.
Setè. Taxa
La lletra c de l’article 24.2-1 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 3/2008, estableix, com a fet
imposable de la taxa per la realització d’actuacions d’activitat administrativa d’aquest
Consell amb relació als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya,
“L’anàlisi de les sol·licituds d’autorització prèvia de qualsevol projecte de modificació de
l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors privats de serveis de comunicació
audiovisual.”
A aquest efecte, la lletra e de l’article 24.2-4 del Text refós esmentat estableix que la quota
d’aquesta taxa és de 200 €.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta, per
unanimitat, el següent
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ACORD
1. Autoritzar la modificació de l’estructura accionarial de la societat EDICA com a
conseqüència de la transmissió de 2.253 accions nominatives, números 1 a 2.253,
totes dues incloses, representatives del 100% del seu capital social, per part de
Catalunya Comunicació, SLU, a favor de OC 2022, 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 EDICA.
L’autorització resta condicionada a l’aportació davant el CAC, en el termini màxim de 2
mesos, a comptar de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord, de la còpia
autèntica de l’escriptura de compravenda d’accions d’EDICA.
Els efectes d’aquest acord resten subjectes a l’obtenció de l’autorització a què es
refereix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (per
aplicació de la lletra a de l’apartat 4 de l’article 71), 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.
2. Acordar la liquidació de la taxa per l’anàlisi de la sol·licitud d’autorització de la
transmissió d’accions, per un import de 200 €, que ha d’abonar la societat titular
EDICA.
Cal ingressar l’import esmentat al número de compte corrent [...], de l’entitat [...], fent-hi
constar la referència “Taxa exp. 1/A/2021”, en els terminis que preveu l’apartat 2 de
l’article 62 de la Llei general tributària, que són els següents:
a)
b)

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.
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.

Els efectes d’aquest acord resten 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.
3. Notificar aquest acord a les societats EDICA, CATCOM i OC 2022, SL.
4. Comunicar aquest acord a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de l’Espectre
Radioelèctric del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, als efectes
de donar compliment al que s’estableix a la lletra a de l’apartat 4 de l’article 71, en
relació amb l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer.
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
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Barcelona, 15 de juliol de 2021

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari
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