ACORD 252/2010, DE 17 DE NOVEMBRE, DEL PLE DEL CONSELL DE
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Autorització de l’arrendament de les llicències per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual radiofònica corresponents a les localitats de Bossost
(88.2 MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz).
Antecedents
1. El 8 de juliol de 2010 (registre d’entrada núm. 1880/2010), el senyor Raúl
Rodríguez González, en nom i representació de la Sociedad Española de
Radiodifusión, SL (SER), va presentar davant d’aquest Consell un escrit en què
sol·licitava l’autorització per a un projecte de transmissió de les concessions per a la
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència corresponents a les localitats de Bossost (88.2 MHz), Cervera (99.2
MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz), a favor de la societat Ràdio Lleida, SL.
2. El 22 de setembre de 2010, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va requerir la
Sociedad Española de Radiodifusión, SL, que aportés la documentació necessària
per poder analitzar les operacions de transmissió sol·licitades (registre de sortida
núm. 990/2010). En data 22 d’octubre de 2010 va tenir entrada en aquest Consell
una part de la documentació sol·licitada (registre d’entrada núm. 2411/2010).
3. Mitjançant l’Acord 234/2010, de 20 d’octubre de 2010, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, es va acordar ampliar el termini per resoldre i notificar el
procediment.
4. El 3 de novembre de 2010 (registre d’entrada núm. 2541/2010), el senyor Raúl
Rodríguez González, en nom i representació de la Sociedad Española de
Radiodifusión, SL, va presentar un altre escrit mitjançant el qual modificava la
sol·licitud inicial de data 8 de juliol de 2010, i demanava autorització al CAC per a
l’arrendament a Ràdio Lleida, SL, de les llicències de les localitats de Bossost (88.2
MHz) i de Lleida-Alpicat (102.2 MHz). Juntament amb aquest escrit presentava
diversa documentació.
5. La Sociedad Española de Radiodifusión, SL, és titular de les llicències per a la
prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència a les localitats de Bossost (88.2 MHz) i
Lleida-Alpicat (102.2 MHz). Aquests títols van ser adjudicats com a concessió per un
Acord del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de data 7 de novembre de
2008, i en data 5 de desembre de 2008 es van signar els contractes concessionals
corresponents.
1

6. Posteriorment, l’Acord 193/2010, de 28 de juliol, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, va transformar les concessions esmentades en llicències
per a la prestació del servei de comunicació audiovisual.
7. Vist l’informe de prestadors de l’Àrea Jurídica del Consell.

Fonaments de dret
Primer. Marc legal
L’1 de maig passat va entrar en vigor la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general
de la comunicació audiovisual (LGCA), que, 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 el 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).
Cal tenir en compte que la LCA no regula l’arrendament de les llicències i, en aquest
sentit, s’ha d’aplicar la Llei estatal. Per tant, en aquesta operació resulta aplicable
l’article 29 de la LGCA, que regula els negocis jurídics sobre llicències de
comunicació audiovisual i estableix que es poden arrendar les llicències, prèvia
autorització de l’autoritat audiovisual competent, si es compleixen una sèrie de
condicions. Concretament, l’article 29 de la LGCA estableix que:
«1. La formalització de negocis jurídics l’objecte dels quals sigui una llicència de
comunicació audiovisual requereix autorització prèvia de l’autoritat audiovisual
competent i estan 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 dels supòsits. Aquesta autorització només pot ser
denegada quan el sol·licitant no acrediti el compliment de totes les condicions
legalment establertes per a la seva obtenció o no se subrogui en les obligacions del
titular anterior.
2. La transmissió i arrendament estan subjectes, a més, a les condicions següents:
a) Per a la formalització dels dos negocis jurídics han d’haver transcorregut almenys
dos anys des de l’adjudicació inicial de la llicència.
b) Quan es portin a terme amb persones físiques o jurídiques nacionals de països
que no siguin membres de l’Espai Econòmic Europeu estan sotmesos al principi de
reciprocitat i meriten el pagament de la taxa establerta legalment. En atenció al que
disposen els tractats i convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, i amb
l’informe previ de l’autoritat audiovisual competent, el Consell de ministres o l’òrgan
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competent de la comunitat autònoma poden autoritzar excepcionalment i per raons
d’interès general una operació quan aquest principi no sigui satisfet.
c) Quan la llicència comporti l’adjudicació d’un múltiplex complet o de dos o més
canals, no es pot arrendar més del 50 per 100 de la capacitat de la llicència.
L’arrendament ha de respectar les previsions de l’article 24.3 referides a l’ocupació
de l’espectre radioelèctric del múltiplex i a l’explotació de canals amb continguts
totalment o parcialment de pagament.
En tots els casos, només s’ha d’autoritzar l’arrendament de canals si l’arrendatari
acredita prèviament el compliment de totes les condicions legalment establertes per a
l’obtenció de la llicència.
d) En tot cas, està prohibit el subarrendament.
e) Al compliment de l’oferta mitjançant la qual es va obtenir l’adjudicació de la
llicència.»
En aquest sentit, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat audiovisual
competent a Catalunya per resoldre sobre els negocis jurídics relatius a les llicències
de comunicació audiovisual, és a dir, sobre les transmissions i els arrendaments dels
títols.
També cal tenir en compte que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 2 de la LGCA,
“L’arrendatari d’una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de
prestador de servei”.
Segon. Operació objecte d’autorització
S’ha sol·licitat l’autorització de projectes d’arrendament de les llicències per a la
prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica corresponents a les
localitats de Bossost (88.2 MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz) per part de la
Sociedad Española de Radiodifusión, SL, a favor de la societat Ràdio Lleida, SL,
societat constituïda recentment.
L’estructura accionarial de la societat arrendatària és la següent: Sociedad Española
de Radiodifusión, SL (44,33%), Radio España de Barcelona, SA (22,17%), i Prensa
Leridana, SL (33,50%).
Segons consta a l’expedient, les línies generals dels contractes d’arrendament de les
llicències, en cas que les operacions siguin aprovades per part del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, són les següents:
-

Termini de l’arrendament: 5 anys, prorrogables per períodes iguals fins que
es completi el termini de vigència de la llicència.
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-

Preu: per determinar.
Explotació de la llicència, amb absoluta disponibilitat respecte dels
aspectes essencials inherents a una emissora de radiodifusió.
Causes de resolució:
a) Pèrdua de la llicència mitjançant resolució ferma.
b) Transcurs del termini establert al contracte d’arrendament llevat que les
parts acordin prorrogar-lo.
c) Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos a què
s’obliguen en les seves estipulacions.
Sotmetiment a la normativa estatal de caràcter bàsic i a la normativa
autonòmica en el desenvolupament de les seves competències —entre
d’altres, la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació
audiovisual, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Cataluña—, així com a les obligacions inherents a la
llicència.

Es constata que ha transcorregut el termini de dos anys exigit per la Llei des de
l’adjudicació inicial de les llicències per poder formalitzar els negocis jurídics
esmentats, i que la societat arrendatària compleix amb les condicions legalment
establertes per obtenir una llicència.

Tercer. Vigència del règim jurídic concessional
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 objecte d’aquest Acord en
llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, estableix que el
règim substantiu aplicable és el que preveu la normativa vigent, així com les
obligacions i els compromisos particulars assumits pel prestador en el concurs
corresponent.
En aquest sentit, la societat Ràdio Lleida, SL, arrendatària de les llicències de serveis
de comunicació audiovisual de radiodifusió corresponents a les localitats de Bossost
(88.2 MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz), ha de complir amb les obligacions, els
compromisos i l’oferta subscrits per la Sociedad Española de Radiodifusión, SL, en el
concurs en què es van obtenir les adjudicacions i s’hi ha de subrogar. Així mateix, la
societat arrendatària resta obligada a respectar els paràmetres tècnics assignats a
les emissores.
Finalment, cal recordar que, de conformitat amb la lletra d de l’apartat 2 de l’article 29
de la LGCA, està prohibit el subarrendament de les llicències.
Per tot el que hem exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta
els següents
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ACORDS
1. Autoritzar la Sociedad Española de Radiodifusión, SL (SER), a arrendar a Ràdio
Lleida, SL, les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual
radiofònica de les localitats de Bossost (88.2 MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz).
L’autorització restarà condicionada a l’aportació davant d’aquest Consell, en el
termini màxim de 2 mesos, des que es notifiqui aquest Acord, d’una còpia dels
contractes d’arrendament corresponents, signats per ambdues parts, així com d’una
declaració responsable signada pel representant legal de Ràdio Lleida, SL,
assegurant que aquesta societat se subroga en les obligacions i els compromisos
adquirits per la Sociedad Española de Radiodifusión, SL, i que s’obliga a complir les
ofertes mitjançant les quals es va obtenir l’adjudicació dels títols.
2. Notificar aquest Acord a la Sociedad Española de Radiodifusión, SL, i a Ràdio
Lleida, SL.

Barcelona, 17 de novembre de 2010

Ramon Font Bové
President

Santiago Ramentol Massana
Conseller secretari
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