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I.- INTRODUCCIÓ

És objecte del present informe analitzar la legalitat de l’actuació del Govern Valencià en relació al possible tancament de determinats repetidors de TDT segons s’estableix en la Resolució dictada per la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l’Estat i Comunicació per la que es desestima el Recurs interposat contra l’acord d’incoació d’expedient sancionador dictat per la Directora General de Promoció Institucional. 

En aquest sentit, i al marge de la legalitat aplicable a dites resolucions quant al seu contingut formal i material, cal analitzar les competències que assisteixen a la Generalitat Valenciana per a exercir una acció de disciplina contra Acció Cultural del País Valencià per l’emissió, amb tecnologia digital, mitjançant el Canals 47 i 55, dels programes de la televisió pública autonòmica de Catalunya a determinades zones de dita Comunitat Autònoma.

 En aquest sentit, es tracta de dilucidar-ho en el marc establert per la Llei estatal 31/1987, d’ordenació de les telecomunicacions, Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, i el Reial Decret 944/2005, pel qual es desenvolupa dita norma, i pel que s’aprova el Pla Tècnic Nacional per a la TDT. I tot això en consonància amb el que s’estableix en la Llei valenciana 1/2006, del sector audiovisual.



II.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS DEL TEMA QUE ENS OCUPA

Per tal d’introduir el present dictamen, es considera convenient exposar de forma breu quins són els antecedents administratius que obren en la qüestió que ens ocupa, atès que cal determinar quin és l’abast de les competències de les que disposa la Generalitat Valenciana quant a la gestió de la Televisió Digital Terrestre (en endavant TDT) i en concret, en relació a la potestat sancionadora. 

Així, en data 15 de gener de 2007 va ser notificada a Acció Cultural del País Valencià (en endavant, ACPV) Resolució de data 9 de gener de 2007 de la Direcció General de Promoció Institucional. Mitjançant aquesta resolució s’acordava la incoació de procediment sancionador contra ACPV i s’adoptava com a mesura provisional el cessament de les emissions amb tecnologia digital terrestre dels programes de la televisió pública autonòmica.

Dita resolució es fonamenta en primer lloc en les actes d’inspecció aixecades per la Prefectura Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions de València, Castelló i Alacant, de dates 9,8 i 17 de maig de 2006. Segons aquests fulls de control s’han detectat emissions no autoritzades amb tecnologia digital terrestre des diferents centres reemissors i a través dels canals 55 i 47. Així mateix segons s’estableix en la resolució de data 15 de gener de 2007, la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana va emetre informes de data 2 i 11 d’agost i 25 de setembre de 2006, en els quals constava ACPV com a propietària dels terrenys i de les instal·lacions dels centres emissors a partir d’on s’emeten els programes de la televisió pública autonòmica de Catalunya a través del canal 55 i 47. 

En conseqüència amb dita documentació, la Direcció General conclou que ACPV està explotant el servei de televisió sense la preceptiva concessió administrativa. En aquest sentit, s’arriba a afirmar en la resolució que la competència per a l’atorgament d’aquesta concessió correspon a la Generalitat Valenciana:

“Visto que la Asociación ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ no cuenta con la preceptiva concesión administrativa para la explotación del servicio de televisión y cuyo otorgamiento en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana es competencia de la Generalitat, de conformidad con la Disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el artículo 9 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres y el artículo 43 de Ley 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual”

Per tant en aquesta resolució la Generalitat Valenciana es considera competent quant a l’atorgament de concessions administratives per a l’explotació del servei de TDT en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Així, la resolució considera que ACPV no disposa d’aquesta concessió i resol incoar expedient sancionador, en aplicació del règim previst en la Llei 1/2006, de 19 d’abril, reguladora del Sector Audiovisual (en endavant, LSA). 

Així mateix, la Direcció General de Promoció Institucional estableix com a mesura provisional el tancament de les emissions, tal i com consta en la part dispositiva de la resolució:

“Primero.- Incoar procedimiento sancionador para el esclarecimiento de los hechos descritos y determinación de las responsabilidades que, en su caso, se deriven de ellos.
Segundo.- Acordar como medida de carácter provisional el cese de las emisiones y a tal fin, conceder a la Asociación “ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ” un plazo de diez días hábiles para el cese de las mismas bajo el apercibimiento de que, si finalizado el indicado plazo, no se ha puesto fin a las mismas, se procederá a la ejecución forzosa de la medida provisional, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Contra aquesta resolució, ACPV va interposar recurs d’alçada tot al·legant la nul·litat de la mateixa pels motius que passem a resumir. En primer lloc, s’al·lega la vulneració de l’article 25.1 de la Constitució Espanyola, atès que s’aplica el règim sancionador previst en la Llei 1/2006 amb caràcter retroactiu. Així, aquesta Llei va ser publicada al DOGV el dia 21 d’abril de 2006 i va entrar en vigor als tres mesos d’haver-se publicat, és a dir, el 21 de juliol. Tenint en compte que les Actes d’Inspecció de la Prefectura a partir de les quals la Generalitat pretén acreditar la presumpta infracció van aixecar-se al mes de maig de 2006, s’evidencia que la Generalitat Valenciana està aplicant el règim sancionador amb caràcter retroactiu. 

Així mateix, segons ACPV, addicionalment a la LSA la resolució té com a fonament jurídic l’article 25 de la Llei 3/1987 d’Ordenació de les Telecomunicacions. En conseqüència, ACPV considera vulnerat el principi de legalitat recollit en l’article 25.1 de la CE per no identificar la infracció i imputar alhora una infracció estatal i autonòmica perseguint totes dues un procediment autonòmic. D’aquesta manera, es vulneren els principis de legalitat i seguretat jurídica atès que s’imputen dues infraccions, una estatal i una autonòmica la responsabilitat de les quals s’exigeix a través d’un procediment autonòmic.

Per altra banda, ACPV al·lega que l’expedient no acredita els fets imputats tot vulnerant els principis de presumpció d’innocència i càrrega de la prova de l’article 24 de la CE, respecte els següents punts: emissions suposadament realitzades, responsabilitat de les emissions, ubicació física del centre emissor, propietat dels terrenys, propietat dels equips receptors i reemissors, propietat de l’antena emissora, àmbit d’emissió i titularitat de les emissions i continguts emesos.

La resta de raons exposades per ACPV i que justifiquen la nul·litat de la resolució impugnada es basen en la incompetència per raó de matèria de la Comunitat Valenaciana per conèixer del procediment sancionador de referència. Així, segons argumenta ACPV l’espectre radioelèctric forma part del domini públic estatal, tal i com s’estableix en la Llei General de Telecomunicacions. En aquest sentit, de conformitat amb el règim jurídic aplicable, els canals múltiples digitals no assignats a les Comunitats Autònomes són titularitat de l’Estat. L’Estat es configura com l’Administració competent per atorgar el dret d’ús del domini públic radioelèctric i totes aquells canals que no hagin estat assignats  pertanyen a l’Estat. Al respecte, tenint en compte que els canals controvertits, això és el 55 i 47, no han estat assignats a la Comunitat Valenciana ni tan sols a cap altra Comunitat Autònoma, han de ser considerats de titularitat estatal i la Generalitat Valenciana no té cap competència al respecte. 

Per resolució dictada en data 20 de febrer de 2007, la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l’Estat i Comunicació inadmet el recurs d’alçada presentat per ACPV. Així, dita resolució no es pronuncia en relació al fons de l’assumpte que ens ocupa, tot limitant-se a acordar la inadmissió del recurs, atès que la resolució impugnada es configurava com un mer acte de tràmit i no decidia sobre el fons de l’assumpte:

“Segon.- Procedeix no admetre el recurs d’alçada respecte a l’acord d’incoació de l’expedient, al no ser susceptible de recurs per tractar-se d’un acte de tràmit que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, ni determina la impossibiltiat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici irreparable de drets o interessos legítims, conforme amb l’article 107.1 de la Llei 30/1992”

Així mateix, es denega mitjançant la resolució que ens ocupa la sol·licitud de deixar sense efecte la mesura provisional acordada i la petició de suspensió d’execució de la mateixa. D’aquesta manera, la resolució preveu en la part dispositiva:

“Primer.- No admetre el recurs d’alçada interposat en contra de l’acord d’incoació de l’expedient sancionadors. Admetre les al·legacions formulades com al·legacions a l’acord d’incoació per a la seva consideració en la resolució de l’expedient.
(....)
Tercer.- Desestimar el recurs d’alçada interposat contra la mesura provisional acordada en l’expedient contra la sol·licitud de suspensió de l’execució”

Per tant, en aquest sentit, la Generalitat Valenciana ha evitat pronunciar-se en relació al fons de l’assumpte, de manera que d’una banda el procediment sancionador segueix el seu curs i de l’altra com a mesura provisional, es procedirà de forma immediata al cessament de les emissions controvertides.

De tot el que ha estat exposat al llarg del present epígraf se’n deriva que, ACPV predica la nul·litat de la resolució de 9 de gener de 2007 en base a múltiples i variats arguments. D’entre aquests, en figuren de caire formal que es basen en l’aplicació retroactiva de la Llei 1/2006, però també quant al fons de l’assumpte que ens ocupa. En aquest sentit, apuntar que el present dictamen se centrarà únicament en l’anàlisi i valoració d’un d’aquests arguments, en concret, la incompetència de la Generalitat Valenciana per incoar l’expedient sancionador de referència. La resta d’arguments i al·legacions esgrimides no seran objecte del present dictamen.


 
III.- DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ESTABLERTA A LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DEL TEMA QUE ENS OCUPA

Amb caire previ a l’anàlisi de la legislació aplicable, cal situar la qüestió que ens ocupa dintre el règim competencial fixat per la Constitució Espanyola (en endavant, CE) així com l’Estatut d’Autonomia valencià. Al respecte, indicar que en l’article 149 es preveuen dos títols competencials que d’alguna manera es troben vinculats a les telecomunicacions i en especial al servei de televisió. Efectivament, per una banda, l’article 149.1 preveu en l’apartat 21 que correspon a l’Estat la competència exclusiva en matèria de telecomunicacions:

“21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.” 
Per altra banda, l’apartat 27 disposa que l’Estat exercirà les competències en normativa bàsica pel que fa al règim de premsa, ràdio i televisió:
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 

Per tant, pel que fa a la radiocomunicació, l’Estat en disposa competències exclusives, mentre que pel que fa al règim de premsa, radio i televisió, l’Estat únicament disposarà de competències quant a l’aprovació de normativa bàsica, de manera que correspondrà a les Comunitats Autònomes, el desenvolupament d’aquesta normativa així com la seva execució. Així, d’una banda, podem afirmar que l’article 129.1.21 fa referència a la competència quant a la regulació tècnica de la gestió del domini públic radioelèctric, mentre que l’article 129.1.27 fa referència als mitjans de comunicació des d’una perspectiva de caire social. Al respecte, indicar que el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en relació a l’abast d’ambdós títols competencials, així, la STC 278/1993, de 23 de setembre estableix en el Fonament Jurídic Segon:

“Conviene recordar, pues, que la consideración de la Constitución como un todo sistemático exento de contradicciones lógicas y la necesidad de encontrar una interpretación que salvaguarde la vigencia de cada uno de sus preceptos según dijimos en la STC 168/1993 obliga a pensar que ambos títulos competenciales se limitan y contrapesan entre sí, impidiendo el mutuo vaciamiento de sus contenidos respectivos; de suerte que el otorgamiento de concesiones para la gestión del servicio, por su estrecha conexión con los medios de comunicación social solicitantes de concesiones y con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 de la Norma fundamental, es una medida que encuentra un acomodo natural y específico en el art. 149.1.27 de la Constitución, y, en general, cualesquiera otros aspectos en los que igualmente prime la naturaleza de un servicio de difusión y comunicación social, y en los cuales la radio y la televisión configuran fenómenos sustancialmente iguales al de la prensa; frente a los aspectos técnicos de la emisión relativos al uso de las ondas radioeléctricas o electromagnéticas, que caen en la órbita del art. 149.1.21 de la Constitución y de la competencia estatal para regular la radiocomunicación, y en los cuales la radio y la televisión se asemejan a otras clases de usos del dominio público radioeléctrico y que, precisamente por ello, incumbe ordenar de manera unitaria al Estado de forma que se cohonesten y hagan posibles todos estos usos.”

Del que se’n deriva que mentre l’article 149.1.27 es refereix als mitjans de comunicació i la seva regulació com a servei de difusió i comunicació social, l’article 149.1.21 fa referència a la regulació de la radiocomunicació des d’una perspectiva més tècnica i en especial quant als usos del domini públic radioelèctric. Per tant, del propi marc competencial previst en la CE se’n extreu la idea que l’Estat té la competència exclusiva quant a la gestió del domini públic radioelèctric, mentre que les Comunitats Autònomes podran assolir competències de desenvolupament normatiu  execució pel que fa a la dimensió social i de difusió dels mitjans de comunicació com la televisió i la ràdio. En conseqüència, tenint en compte l’objecte del present dictamen, hem d’entendre de plena aplicació el títol competencial previst en l’article 129.1.21 que atorga competències exclusives a l’Estat, sens perjudici de les competències de gestió dels mitjans de comunicació que en virtut de l’article 129.1.27 puguin atorgar-se a les Comunitats Autònomes. Precisament en aquest sentit ha de ser interpretat l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia Valencià:

“1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, el desenrotllament legislatiu l'execució del règim de Radiodifusió i Televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana. 
2. En els termes establits en l'apartat anterior d'este article, la Generalitat podrà regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins. “

Així, la Generalitat Valenciana exerceix únicament competències quant al desenvolupament legislatiu i execució del règim de televisió i sempre des de la perspectiva de gestió d’un servei de comunicació. Ara bé, aquestes competències hauran d’exercir-se en ple respecte de la legislació bàsica estatal. Així mateix, pel que fa a la gestió del domini públic radioelèctric, correspon en exclusiva a l’Estat. 



IV.- UN BREU APUNT COMPARAT SOBRE LA MATÈRIA: LES COMPETÈNCIES EN LA MATÈRIA A FRANÇA, GRAN BRETANYA, ITÀLIA, I ALEMANYA.

A mode d’exemple volem exposar en el present epígraf de forma breu quin és el marc de control de freqüències en els països dels nostre entorn. En aquest sentit, es veurà com la majoria d’ells aposten per models normatius i administratius que tendeixen a centralitzar com una qüestió d’interès nacional, el control sobre les freqüències.


El cas de França

La Llei número 96-659, de 26 de juliol, de reglamentació de les telecomunicacions, va establir una nova repartició, en data 1 de gener de 1997, de les facultats del sector de les telecomunicacions entre el Ministeri de Telecomunicacions, la Agència Nacional de les Freqüències i l’Autoritat de Regulació de les Telecomunicacions.

En aquest sentit, l’Agència, com establiment públic de caire administratiu de vàries entitats, orienta la normalització dels nous sistemes que utilitzen la ràdio. També s’ocupa de centralitzar les informacions relatives ala utilització de l’espectre, reunint la informació necessària per a constituir un fitxer nacional de les freqüències, de forma que també es permeti garantir una utilització correcta de les ubicacions d’estacions radioelèctriques. La seva funció serà la de verificar el Plan Nacional de Freqüències, tot assegurant la vigilància de l’espectre radioelèctric i resolent els casos d’interferències, qualsevol que sigui la causa que pateixen els diferents assignataris de les freqüències.

Igualment, és competència de l’Agència assegurar l’adequació de les freqüències al pla internacional i procurar la coordinació en les zones frontereres per assegurar la protecció dels operadors nacionals.

En el marc de les diferents missions de l’Agència Nacional de Freqüències i de conformitat amb les disposicions de l’article R52-2-4,14 del Codi de Correus i Telecomunicacions, es van crear una sèrie de comissions entre les que destaquen la Comissió de Planificació de les Freqüències, que s’encarga de rebre, instruir i coordinar les peticions de freqüències procedents dels diferents ministeris i autoritats, i la Comissió d’Assignació de les freqüències, encarregada, entre altres funcions, de coordinar les assignacions de freqüències de les bandes.

Per tant, com veiem (i com no podia ser menys en el nostre país veí), es tracta el tema com d’interès nacional, i de forma centralitzada atesa la importància estratègica del sector.

El cas de Gran Bretanya

La corrent convergent a la Gran Bretanya en l’Administració de les telecomunicacions també s’ha deixat sentir en el seu entramat organitzatiu. A finals de desembre de 2003 es va crear l’Oficina de Comunicacions (OFCOM), que assumeix les facultats de l’Autoritat de la Ràdio, la Comissió Independent de Televisió, l’Oficina de Telecomunicacions (OFTEL), la Comissió de Normes de Difusió i l’Agència de Radiocomunicacions.

OFCOM ha de vetllar per tal que l’espai es trobi disponible als diversos operadors, per tal que no hi hagi interferències, i per tant, procurant que la planificació i assignacions de freqüències realitzades a usuaris individuals sigui l’establerta prèviament.

Per tant, les funcions de disciplina es concentren en dit organisme, fins i tot en la funció de coordinació i planificació amb els països veïns de les freqüències. 

El cas d’Itàlia

En aquest cas existeix un Pla Nacional de gestió de freqüències elaborat pel Ministeri de Postas i Telecomunicacions. Igualment, per la Llei 249, de 31 de juliol de 1997, es constitueix la Autorità per la Garanzie nelle Comunicación (AGCOM), i s’estableixen les normes sobre el sistema de telecomunicacions. 

La AGCOM exerceix les seves competències tot expressant el seu parer al Ministeri de Postas i Comunicacions sobre el conjunt del pla nacional d’atribució de freqüències que s’ha d’aprovar per Decret del Ministeri de les comunicacions, un cop consultats els organismes a què es refereix la normativa. 

Com a dada important cal dir que la AGCOM també té encomanada la funció de definir les mesures d’emergència que s’han d’adoptar en el sector de telecomunicacions. Igualment, ha de promoure la participació dels òrgans del Ministeri de Postas i Telecomunicacions per a l’eliminació de les interferències electromagnètiques o per la modificació de sistemes, procurant mantenir sempre l’equilibri dels projectes d’assignació.

El cas d’Alemanya
En aquest cas la Llei alemana de telecomunicacions TKG (Telekommunikatonsgesetz), va crear l’Autoritat Nacional de Reglamentació, extenent les seves competències a les telecomunicacions i als serveis postals. 

La TKG estableix l’ús de la radiofreqüència, i amb cada assignació s’estableix l’objectiu particular pel que la freqüència pot ser utilitzada, així com les condicions que s’hagin imposat, de forma que es garanteix un ús eficient de l’espai, i procurant igualment que hi hagi les menors interferències.

Breu conclusió al present epígraf

De l’establert en el present epígraf podem arribar a determinar amb caire preliminar:

	En tots els casos ens trobem amb un organisme regulador de caire públic que assigna les freqüències.
	Organisme que determina el règim de protecció de dites freqüències amb les potestats que li siguin inherents.

La utilització eficient i sense interferències d’aquest espai es converteix en una qüestió central per als organismes reguladors que com hem vits centralitzen dita funció en un únic organisme.





V.- L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS D’OCUPACIÓ DE L’ESPECTRE RADIOELÈCTRIC COM A COMPETÈNCIA EXCLUSSIVA DE L’ESTAT 

V.a.- Règim jurídic previst en la Llei 33/2003, General de les Telecomunicacions i en la Llei 31/1987, d’Ordenació de les Telecomunicacions

Amb caràcter previ a l’exposició del règim jurídic aplicable a la qüestió que ens ocupa, resulta convenient apuntar unes consideracions bàsiques de caràcter tècnic que ens permetin delimitar adequadament l’objecte de la normativa objecte del present dictamen. 

L’evolució tecnològica que està experimentant el sector de les telecomunicacions ha afectat també als serveis de televisió. D’aquesta manera, la transformació dels sistemes analògics en digitals provoca l’aparició de la denominada televisió digital. En aquest sentit, tal i com estableix Arenas Ramiro Arenas Ramiro, M. La televisión digital terrenal. El derecho de la televisión. Situaciones y perspectivas en la Comunidad de Madrid (2005). vLex
 cal interpretar el concepte de televisió digital en el següent sentit:

“Cuando se habla de televisión digital nos referimos a la forma en que se codifica la señal, su transformación de analógica en digital. Puede hablarse de tres tipos de televisión digital, en función de la forma en que se transimte la señal: por cable, por satélite y por ondas, siendo esta última la llamada televisión digital terrenal.” 

Així, la TDT suposa una nova concepció pel que fa a l’emissió de televisió que permet una difusió molt més àmplia que el sistema analògic. En l’àmbit digital cal fer una apreciació de caire tècnic, per tal de diferenciar entre canal i programa. Mentre en la televisió analògica existeixen bandes de freqüències o canals pels quals es pot emetre un únic programa o programació complerta, la televisió digital permet que cada canal pugui emetre més d’un programa. Passen a ser canals múltiples i per cadascun d’ells es podrà emetre, per regla general, quatre programes diferents. S’aconsegueix una major capacitat de transmissió atès que s’optimitza l’utilització de l’espectre electromagnètic, permetent una difusió simultània de molts més programes, i multiplicant d’aquesta manera l’oferta de continguts. D’aquesta forma, amb la televisió analògica únicament és possible abastar un programa amb cada canal, en canvi, mitjançant la TDT cada múltiple digital pot acollir fins quatre canals.

Pròpiament des d’un punt de vista jurídic cal tenir en compte que, en el nostre ordenament, el règim jurídic aplicable a la TDT ve determinat per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (en endavant LGT). Així, la LGT regula l’explotació i gestió dels serveis de comunicacions electròniques, entre les quals figura la gestió del domini públic radioelèctric. Així, l’article 1 disposa Norma que es dicta en el marc de la competència bàsica de l’Estat en aquesta matèria, tal i com s’estableix en la Disposició Addicional segona de la mateixa: “Disposición final segunda. Fundamento constitucional. Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21 de la Constitución, salvo la disposición adicional décima y las disposiciones transitorias octava y décima, que se dictan al amparo de la competencia estatal en materia de medios de comunicación social, prevista por el artículo 149.1.27 de la Constitución”.:

“1. El objeto de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21 de la Constitución.”

Al respecte, destacar que la LGT respon principalment a les tendències liberalitzadores introduïdes per les Directives Comunitàries tot reafirmant el mercat lliure pel que fa a les telecomunicacions. En aquest sentit, l’article 2 de la LGT afirma:

“1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia.
2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el título III de esta Ley.

Per tant, ja no es consideren les telecomunicacions com a serveis públics, sinó com serveis d’interès general, adoptant la terminologia comunitària. D’aquesta manera, De la Cuétara Martínez De la Cuétara Martínez, J.M. Informe Especial: la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 en el contexto de la liberalización europea y española del sector. Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red. Septiembre-diciembre 2003. estableix:

“Los artículos 2 y 3 de las leyes de 1998 y 2003 apenas cambian en lo esencial: el contenido y objetivos de la liberalización de las telecomunicaciones no podía variar, y, en su virtud, los servicios de telecomunicaciones mantienen la calificación de “servicios de interés general” (no son servicios públicos reservados al Estado, como lo eran antes del a liberalización) con unas pocas excepciones (defensa nacional y protección civil)”

No obstant això, tot i que les telecomunicacions en general no puguin ser considerades com a servei públic, el servei de televisió per ones terrestres sí es configura com un servei públic. En aquest sentit es pronuncia l’article 25 de la Llei 31/1987, de 18 de desembre d’Ordenació de les Telecomunciacions (en endavant, LOT), segons la modificació operada per la Llei 10/2005, de 14 de juny:
“Los servicios de radiodifusión sonora y televisión por ondas terrestres son servicios públicos en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente.”
Al respecte, indicar que la jurisprudència constitucional s’ha pronunciant ratificant la constitucionalitat de la consideració de servei públic en l’àmbit del servei de televisió. Així, la STC 127/1994, de 5 de maig, estableix:

“Donde volvimos a decir (fundamento jurídico 3.º) que la declaración de la televisión como servicio público, sin distinción del medio técnico que se utilice ni de los contenidos que se transmitan, se establece por el legislador en el Estatuto de la Radio y la Televisión y en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, y es en sí misma constitucional. Pero es ésta una resolución en la que ya se insistió en que la idea de servicio público no es una etiqueta que una vez aplicada al medio permita cualquier regulación, porque hay en juego derechos subjetivos referidos a comunicar libremente pensamiento e información.”

Per tant, tot i que tal com s’afirma en la LGT les Telecomunicacions es configuren com a servei d’interès general, les emissions de televisió per ones terrestres en aplicació de la LOT han de ser considerades com un servei públic. En conseqüència amb aquest caràcter de servei públic, la prestació d’aquests serveis requerirà l’atorgament de concessió, tal i com preveu a continuació l’article 25 de la LOT:

“La prestación en régimen de gestión indirecta de estos servicios requerirá la previa concesión administrativa. El incumplimiento de este requisito se tipifica como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación del oportuno régimen sancionador, pudiendo adoptarse como medida de carácter provisional el cierre de la actividad. Esta infracción implicará una multa económica entre 60.000 y 1.000.000 de euros.”

Per tant, tot i la tendència liberalitzadora que caracteritza la regulació de les Telecomunicacions, observem com el sector de les emissions de televisió no es deslliguen completament del sector públic. En aquest sentit, la pròpia LGT tot i propugnar la liberalització del mercat de les Telecomunicacions, segueix considerant l’espectre radioelèctric com un bé de domini públic de titularitat estatal. En aquest sentit, l’article 43 de la LGT estableix:

“1. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Dicha gestión se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.”

Per tant, l’espectre radioelèctric es configura com un bé constitutiu del domini públic de titularitat estatal. Així, dita Administració és la titular d’aquest bé, sens perjudici que se’n pugui concessionar la gestió a les Administracions autonòmiques, de conformitat amb la legalitat vigent. En qualsevol cas, cap Comunitat Autònoma pot considerar-se com a titular del domini públic radioelèctric, tot i que l’Estat li pugui atribuir la gestió del mateix a través de concessió administrativa.

D’aquesta manera, és l’Estat l’òrgan competent quant a la gestió, administració i planificació de l’espectre radioelèctric, tal i com es concreta en l’apartat segon de l’article 43:

“2. La administración, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico incluyen, entre otras funciones, la elaboración y aprobación de los planes generales de utilización, el establecimiento de las condiciones para el otorgamiento del derecho a su uso, la atribución de ese derecho y la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Asimismo, se integra dentro de la administración, gestión, planificación y control del referido espectro la inspección, detección, localización, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales, irregularidades y perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones, iniciándose, en su caso, el oportuno procedimiento sancionador.

Per tant, únicament l’Administració de l’Estat com a titular del domini públic radioelèctric pot atorgar el dret d’ús del mateix. Així mateix, l’Administració de l’Estat és competent quant a la incoació de procediments sancionadors en la matèria, aspecte que desenvoluparem abastament al llarg del següent epígraf. 

És més, en l’article 44 de dita norma es configura el règim jurídic aplicable a les facultats del Govern per la gestió del domini públic radioelèctric:

Artículo 44. Facultades del Gobierno para la gestión del dominio público radioeléctrico.
1. El Gobierno desarrollará reglamentariamente las condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes para su utilización y los procedimientos de otorgamiento de los derechos de uso de dicho dominio. En dicho reglamento se regulará, como mínimo, lo siguiente:
El procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. Tales límites deberán ser respetados, en todo caso, por el resto de Administraciones públicas, tanto autonómicas como locales.
El procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro radioeléctrico, que incluyen el cuadro nacional de atribución de frecuencias, los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá al Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional. Los datos relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados.
Los procedimientos de otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico. Los procedimientos de otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, la tecnología utilizada, el interés de los servicios, las bandas y su grado de aprovechamiento. También tendrán en consideración la valoración económica, para el interesado, del uso del dominio público, que éste es un recurso escaso y, en su caso, las ofertas presentadas por los licitadores.
La habilitación para el ejercicio de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la forma de afectación, concesión o autorización administrativa. El plazo para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones de dominio público radioeléctrico será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Dicho plazo no será de aplicación cuando sea necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales.
La adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante el empleo de equipos y aparatos.
2. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz del espectro radioeléctrico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá, previa audiencia a las partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para la explotación de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Esta limitación será revisable por el propio ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron.
Cuando, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología limite el número de concesiones demaniales, se tramitará un procedimiento de licitación para el otorgamiento de las mismas que respetará en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes interesadas. Para ello se aprobará, mediante orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el pliego de bases y la convocatoria de licitación correspondiente a la concesión del segmento de dominio público radioeléctrico que se sujeta a limitación. En este caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá resolver sobre el otorgamiento de la concesión demanial en un plazo máximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitación.
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la legislación patrimonial y de contratos de las Administraciones públicas, se establecerán reglamentariamente las normas aplicables respecto de la concesión demanial en lo relativo a la convocatoria de la licitación, al pliego de bases que deba aprobarse y a la adjudicación de la concesión.

Per tant, és en el marc d’aquesta facultats que hem d’extreure les oportunes conclusions quant a les competències que es pretén atorgar la Generalitat Valenciana. La claredat de la norma no deixa lloc a dubtes quant a que el marge regulador de les Comunitats Autònomes és limitat i cenyit a dita normativa en consonància amb la que posteriorment analitzarem.
De conformitat amb allò disposat en l’article 45 de la LGT, l’ús del domini públic radioelèctric, s’atorgarà per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, de conformitat amb l’article 45 de la LGT:

“1. El derecho de uso del dominio público radioeléctrico se otorgará por la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, a través de la afectación demanial o de la concesión o autorización administrativa, salvo en los supuestos contemplados en el apartado 2 del artículo anterior. El uso común del dominio público radioeléctrico será libre.”

Així doncs, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions es configura com l’òrgan competent quant a l’atorgament d’autoritzacions d’us del domini públic radioelèctric. Cal destacar, en aquest sentit,  que aquest extrem ha estat criticat per part de la doctrina, que considera que des d’aquest punt de vista la Llei no assoleix un veritable grau de simplificació dels tràmits, atès que es requereix la necessitat de sol·licitar un títol habilitant per a la ocupació del domini públic radioelèctric. En aquest sentit es pronuncia Terrón Santos Terrón Santos, D. Novedad y continuidad en la Ley General de Telecomunicaciones. Actualidad Administrativa. Núm 4- 2ª quincena de Febrero de 2005.:

“En cualquier caso, no podemos olvidar que el art. 45 LGT mantiene la necesidad de solicitar un título que habilite para la ocupación del dominio público radioeléctrico. Por ello, hablar de intento de simplificar el contenido del texto de la Ley, es hacerlo de fracaso, al menos en determinados apartados. Cierto es que el legislador, como nos recuerda Ariño, ha de dar vida al texto de las Directivas poniéndole acento español, pero no se puede pretender promocionar la simplificación de la organización administrativa al tiempo que se crea un nuevo organismo, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, encargado de otrogar los derechos de uso del dominio público radioeléctrico”

En qualsevol cas, l’article 45 de la LGT es pronuncia clarament en relació a que la gestió i control de l’espectre radioelèctric corresponen a l’Administració de l’Estat. De conformitat amb Terrón Santos Terrón Santos, D. La Gestión del espectro radioeléctrico a través de las autoridades nacionales de reglamentación. Un estudio comparado. Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red. Núm. 20, Mayo 2004., l’espectre es configura com un recurs natural escàs i té un component estratègic i econòmic tant important que es justifica d’aquesta manera la naturalesa demanial del mateix. Així, l’administració i gestió de l’espectre correspon a l’Estat:

“El espectro radioeléctrico es un recurso natural escaso, con un fuerte contenido económico y estratégico. La característica de recurso escaso implica la necesidad de realizar una buena administración del mismo para conseguir su máximo aprovechamiento y una utilización eficaz. El espectro radioeléctrico está considerado como un bien de dominio público, correspondiendo su administración en exclusiva al Estado, cometido que incluye las tareas de planificación, gestión y control. Los diferentes motivos técnicos, económicos y estratégicos, que estas tareas encierran suponen una fuerte implicación internacional, por ello dicha administración ha de hacerse de acuerdo con los Tratados y Acuerdos Internacionales en los que España sea parte, tales como los establecidos en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Europea o la Conferencia Europea de Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información”

D’allò exposat fins ara se’n deriva que l’espectre radioelèctric es configura com un bé del domini públic estatal, i en concret dintre aquest espectre, el servei de televisió per ones terrestres ha de ser gestionat com a servei públic. L’Estat pot cedir la utilització i aprofitament d’aquest domini públic a través de l’atorgament de concessions administratives a entitats privades així com a Administracions autonòmiques, que al seu torn podran cedir la gestió indirecta a entitats privades per a emissions d’àmbit autonòmic, tal i com s’analitzarà al llarg del present dictamen.  Ara bé, en cap cas la cessió de l’ús i gestió del domini públic radioelèctric implicarà el traspàs de la titularitat del mateix, que correspon en exclusiva a l’Estat.


V. b.- Règim jurídic previst en la Disposició Addicional Quaranta quatrena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre  i en el Reial Decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre

En l’àmbit de la TDT, el règim jurídic ve determinat per la Disposició Addicional quaranta quatre de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, per la qual s’aproven les Mesures fiscals, administratives i d’ordre social. Així, dita Disposició Addicional estableix el règim jurídic aplicable a la radiodifusió sonora digital terrenal i la televisió digital terrenal, tot establint en l’apartat quart:

“4. Las concesiones para la gestión indirecta de los servicios públicos de radiodifusión y de televisión con tecnología digital terrenal por entidades privadas, serán las que resulten técnicamente posibles, según la disponibilidad del espectro radioeléctrico y con arreglo a los planes técnicos para la prestación de los servicios de radiodifusión y de televisión digital terrenal que apruebe el Gobierno. Su otorgamiento se llevará a cabo por el Estado si su ámbito es estatal y por las Comunidades Autónomas si es autonómico o local.

Per tant, en aplicació d’allò disposat en l’article 43 i 45 de la LGT, l’Estat com a titular exclusiu de l’espectre radioelèctric ha d’aprovar el consegüent Pla Tècnic a partir del qual es fixaran les condicions en les que les Comunitats Autònomes podran procedir a l’atorgament de concessions de gestió indirecta del servei de televisió amb tecnologia digital terrenal. Així, si bé és cert que les Comunitats Autònomes poden atorgar concessions per a la gestió indirecta del servei de TDT a entitats privades, cal tenir en compte que dites competències venen fixades pel corresponent Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre (PTDT). Així mateix, aquestes competències no li corresponen automàticament a la Comunitat Autònoma sinó que se li atorguen mitjançant un procediment de sol·licitud de concessió, concessió que en cap cas implica el traspàs de la titularitat del domini públic radioelèctric, la titularitat del qual, recordem, correspon en exclusiva a l’Estat. 

D’aquesta manera, les condicions i competències concretes que en l’actualitat poden ser atorgades a les Comunitats Autònomes quant a la gestió de la TDT venen determinades en el PTDT que es va aprovar mitjançant Real Decret 944/2005, de 29 de juliol.  En la Disposició addicional primera de dit Real Decret s’estableix que les emissions de televisió terrestre amb tecnologia analògica de cobertura estatal o autonòmica cessaran abans del 3 d’abril de 2010:

“1. Las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica de cobertura estatal o autonómica cesarán antes del 3 de abril de 2010”

En conseqüència es regulen en la Disposició Addicional Segona el règim de transició de la tecnologia analògica a la tecnologia digital. D’aquesta manera s’atorguen a les Comunitats Autònomes un múltiple digital de cobertura autonòmica. Al respecte la Disposició Addicional Quinta del PTDT defineix el concepte de múltiple digital:

“1. A los efectos de este Real Decreto, cada múltiple digital de cobertura estatal o autonómica integrará, inicialmente al menos cuatro canales digitales susceptibles de ser explotados las 24 horas del día”

En aquest múltiple digital les televisions autonòmiques hauran d’emetre simultàniament fins el 3 d’abril de 2010 amb tecnologia analògica i tecnologia digital. Pel que fa a la resta de canals del múltiple digital, l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma podrà decidir quins seran explotats per empreses privades en règim de gestió indirecta, mitjançant concessió atorgada per concurs públic:

“Los órganos competentes de cada comunidad autónoma decidirán, de entre los demás canales del múltiple digital que se le reserva conforme al apartado anterior, aquellos que serán explotados por la entidad pública creada a tenor de lo establecido en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de gestión indirecta, mediante concesión otorgada por concurso público.”

Per tant, la competència quant a l’atorgament de concessions de gestió indirecta per part de les Comunitats Autònomes es limita només a aquells canals del múltiple digital que el PTDT reserva en favor de les mateixes. Quant a la resta de canals, en aplicació de l’article 43 i 45 de la LGT hem d’interpretar que formen part del domini públic estatal i que la competència per a la concessió correspon a l’Estat i en concret, a l’Agència Estatal de radiotelecomunicació. 

Així, en els Annexos del PTDT es preveuen els canals del múltiple digital, la gestió dels quals s’atribuirà a les diferents Comunitats Autònomes, dividits en dos annexos, l’Annex I en el qual figuren els canals que es destinen a l’establiment d’una xarxa global de cobertura estatal amb capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit autonòmic i l’Annex II en el qual figura els canals que es destinen a l’establiment de xarxes de cobertura territorial autonòmica amb capacitat per efectuar desconnexions territorials d’àmbit provincial. A continuació reproduïm els canals reservats a la Comunitat Valenciana:

Annex I
Comunitat Valenciana: Canal 58

Annex II 
Comunitat Valenciana
Alacant: Canal 62
Castelló: Canal 60
València: Canal 57

En conseqüència, de conformitat amb el règim jurídic exposat, les competències a exercir per la Comunitat Valenciana quant a la gestió de la TDT es limiten únicament al múltiple digital cedit per l’Estat, i en concret als canals 58, 62, 60 i 57. Per tant, en aplicació del PTDT la Comunitat Valenciana podrà atorgar concessions per a la gestió indirecta a entitats privades d’entre els 4 canals que figuren en els annexos, això és el canal 58, 62, 60 i 57. Precisament en aquest sentit es pronuncia el Real Decret 945/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de televisió digital terrestre, en concret en l’article 3.2:

“2. El otorgamiento de las concesiones para la gestión indirecta del servicio público de televisión digital terrestre por entidades privadas se realizará por el Estado si su ámbito es estatal, y por las Comunidades Autónomas si es autonómico o local”.

En relació a aquests canals la Comunitat Valenciana exerceix competències quant a la gestió dels mateixos, mentre la titularitat continua sent estatal, atès que formen part del domini públic radioelèctric. Així, les competències a exercir per la Comunitat Valenciana són únicament de gestió i estrictament limitades als canals atribuïts pel PTDT.


VI.- LA LLEI 1/2006, REGULADORA DEL SECTOR AUDIOVISUAL I LA SEVA CORRESPONDÈNCIA AMB LA NORMATIVA REGULADORA DE L’ESTAT

L’actuació de la Generalitat Valenciana es pretén justificar en les previsions que la Llei valenciana 1/2006, de 19 d’abril, atorga en aquest àmbit a dita Administració quant a potestat i control, i sempre com es determina per part de dita Administració, en el marc d’una presumpta aplicació de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, l’article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de TDOT, en consonància amb l’article 43 de la Llei 1/2006 esmentada.  Règim jurídic, el de l’Estat, que ja hem analitzat en l’anterior epígraf i que per suposat no resulta aplicable al tema que ens porta a les presents consideracions.

Així, en la incoació de l’expedient que porta com a causa el present informe, es fa al·lusió a dites previsions, així com al fet que no existeix cap conveni en atenció a la previsió en la Llei 46/1983, de 26 de desembre, Reguladora del tercer canal de televisió, en consonància amb la disposició addicional trigèsima segona de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, administratives i de l’ordre social, que estableix que les “las comunidades autónomas podrán celebrar convenios de colaboración para permitir la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes a sus ámbitos territoriales sean colindantes y que utilicen les frecuencias que tengan asignadas por el Ministerio de Fomento”.

Farem esment en primer lloc d’aquesta argumentació, que d’entrada no respon a la realitat del propi expedient sancionador. Així, l’expedient s’incoa no en atenció a la cessió d’un tercer canal de TV sinó que el mateix es refereix a la utilització de tecnologia digital, en aquest cas dels canals 47 i 55, els quals com hem vist anteriorment s’emmarcan de ple en les competències de l’Estat. Per tant, i sense ànim de dedicar més temps a aquesta com a mínim estranya referència a la Llei 46/1983, ens centrarem en les disposicions de la Llei 1/2006 i el seu respecte per les competències que assisteixen a l’Administració de l’Estat en aquesta matèria. 

La Llei valenciana 1/2006, de 19 d’abril, reguladora del Sector Audiovisual (en endavant, LSA), ja ha estat objecte de qüestionament constitucional. Així, en data 13 de juliol de 2006 va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació d’Administració General de l’Estat-Generalitat valenciana en relació a la LSA. Mitjançant aquesta Acord s’acordava iniciar les negociacions per resoldre les discrepàncies en relació als articles 32.3, 36.2, 38, 45, 46.1 i 47.3 de la LSA. 

En el Títol V de dita Llei es regula la televisió digital a la Comunitat Valenciana. És precisament aquest títol en el que es troben ubicats tres dels articles que en l’actualitat són objecte de la negociació prèvia al plantejament de recurs d’inconstitucionalitat. Així, el capítol I de l’esmentat Títol V regula la Televisió digital terrenal d’àmbit autonòmic, particularment en les competències pel que fa als canals de cobertura autonòmica venen previstos en l’article 32 de la LSA:

“1. La Generalitat tindrà la titularitat dels canals múltiples digitals destinats a la cobertura del territori d’esta Comunitat Autònoma que lis siguen assignats d’acord amb el que establix la legislació de l’estat en el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre”. 

La pròpia LSA reconeix que les competències de la Comunitat Autònoma són estrictament aquelles que se li atorguen en la legislació estatal, i en concret en el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre. Dites competències es limiten únicament al múltiple digital la gestió del qual s’ha atorgat i que es composa dels canals 58, 62, 60 i 57. 

Al respecte, apuntar que en l’article 32.1 la Generalitat sembla autoatribuir-se la titularitat dels canals múltiples digitals atorgats pel Pla Tècnic. Aquesta interpretació de l’article vulneraria allò previst en l’article 43 i 45 de la LGT, analitzats en el present dictamen. Efectivament, els canals del múltiple digital formen part del domini públic radioelèctric la titularitat dels qual és exclusivament estatal. No obstant això, en virtut del PTDT, s’atorga la gestió a les Comunitats Autònomes d’un múltiple digital. Ara bé, reiterem un cop més que aquestes competències són únicament de gestió i es limiten als quatre canals del múltiple digital.

Precisament l’apartat tercer de l’article 32 de la LSA sembla vulnerar aquest aspecte, en el sentit que s’atribueixen competències a la Generalitat Valenciana més enllà de les atorgades de conformitat amb el Pla Tècnic:

“3. Correspon a la Comunitat Valenciana la titularitat d’aquells altres canals múltiples digitals de cobertura autonòmica que puguen configurar-se d’acord amb les disponibilitats de l’espectre radioelèctric en el territori de la Comunitat Valenciana”

Clarament l’apartat tercer de l’article 32 extralimita les competències atorgades per la legislació estatal i el Pla Tècnic a la Comunitat Autònoma Valenciana. Efectivament, en primer lloc reiterem un cop més que la Comunitat Valenciana no pot ser titular de cap canal múltiple digital, atès que aquests es configuren com a domini públic estatal, de conformitat amb l’article 43 i 45 de la LGT. Precisament l’Estat com a titular, cedeix la gestió d’un múltiple digital a les Comunitats Autònomes en les condicions fixades en el PTDT. En conseqüència, les competències autonòmiques es limiten únicament pel que fa a aquells canals la gestió dels quals ha estat reservada a la Comunitat Autònoma pel Pla Tècnic, que en el cas de la Comunitat Valenciana són el 58, 62, 60 i 57. La resta de canals l’ús dels quals no ha estat atorgat a cap Comunitat Autònoma o entitat privada, formen part del domini públic radioelèctric de titularitat exclusivament estatal i per tant, cap Comunitat Autònoma pot exercir competències al respecte. En conseqüència, l’apartat tercer de l’article 32 vulnera de forma flagrant allò disposat en la legislació estatal de referència, i al respecte cal considerar que el legislador valencià s’ha extralimitat clarament en l’exercici de les seves competències.

Efectivament, la Generalitat Valenciana ostenta competències per atorgar concessions de gestió indirecta a entitats privades dels canals d’àmbit autonòmic, però únicament pel que fa als canals que li han estat atorgats pel Pla Tècnic de contínua referència. En aquest sentit ha de ser interpretat l’article 35 de la LSA que disposa:

“1. Correspon a la Generalitat atorgar la concessió administrativa de l’aprofitament integral dels canals múltiples digitals d’àmbit autonòmic regulats en este capítol, així com de cada un dels programes integrats en estos quan siguen objecte d’explotació diferenciada”.

Per tant, la Generalitat Valenciana únicament podrà atorgar concessions d’aprofitament dels canals que li han estat atorgats en aplicació del Pla Tècnic. Així mateix, el règim sancionador previst en la LSA planteja seriosos dubtes de constitucionalitat. En aquest sentit, l’article 47.3 estableix:

“3. Correspon al departament de la Generalitat competent en matèria audiovisual, exercir les competències d’inspecció i control així com les potestats sancionadores que corresponen al a Generalitat en matèria de serveis de telecomunicacions de difusió. En particular, li correspon exercir les competències d’inspecció i control per a assegurar el compliment del que disposa el títol V d’aquesta llei sobre l’ordenació de la televisió digital”

D’aquesta manera, la LSA s’atribueix la competència quant a la inspecció i control en matèria d’audiovisual, tot fent especial referència a l’ordenació de la TDT. Al respecte, un cop més resulta d’aplicació l’article 43 de la LGT que disposa que correspon a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’administració, gestió, planificació i control radioelèctric: 

“2. La administración, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico incluyen, entre otras funciones, la elaboración y aprobación de los planes generales de utilización, el establecimiento de las condiciones para el otorgamiento del derecho a su uso, la atribución de ese derecho y la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Asimismo, se integra dentro de la administración, gestión, planificación y control del referido espectro la inspección, detección, localización, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales, irregularidades y perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones, iniciándose, en su caso, el oportuno procedimiento sancionador.”

Per tant, la LGT es pronuncia de forma clara i taxativa al respecte, tot indicant que el règim sancionador aplicable a l’administració i gestió de l’espectre radioelèctric correspon en exclusiva a l’Estat. Per tant, un cop més la LSA envaeix les competències estatals de forma clara. 

Ara bé, fins i tot en el supòsit que es reconegués la potestat sancionadora a les Comunitats Autònomes, aquesta en aplicació de la doctrina jurisprudencial exposada en el present dictamen ha de ser considerada com a accessòria a la matèria substantiva. En aquest sentit i en relació al cas que ens ocupa tenint en compte que els canals controvertits són el 55 i 47 i no han estat atribuïts a cap Comunitat Autònoma, correspon a l’Estat en virtut d’allò disposat en els articles 43 i 45 de la LGT decidir sobre l’atorgament de concessions o autoritzacions administratives. Per tant, en el supòsit dels canals 55 i 47 l’Administració competent per atorgar la concessió per a l’ús dels canals controvertits és l’Estat, i en concret l’Agència Estatal de Radiocomunicacions en aplicació de l’article 45 de la LGT. En conseqüència, en aplicació de la jurisprudència constitucional exposada en el present Dictamen i en virtut de la qual, la potestat sancionadora és considerada com accessòria de la potestat principal, això és, l’atorgament de la concessió, hem de concloure que correspon en exclusiva  a l’Estat l’exercici de la potestat sancionadora, atès que és aquest el competent quant a l’atorgament de concessions dels canals 55 i 47. 

VII.- LA POTESTAT SANCIONADORA QUE CORRESPON A L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN AQUESTA MATÈRIA HA DE SER CONSIDERADA COM A ACCESSÒRIA DE LA COMPETÈNCIA PER A L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS D’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC

VII.a.- La competència exclusiva de l’Estat pel que fa a la gestió i planificació del domini públic radioelèctric comprèn les facultats d’inspecció i control així com la potestat sancionadora

En l’epígraf anterior s’ha acreditat que les emissions de TDT formen part del domini públic radioelèctric de titularitat exclusivament estatal, i en conseqüència, tot i poder cedir-ne la gestió a les Comunitats Autònomes, aquestes no es configuren en cap cas com a titulars del mateix. Així mateix, l’Estat disposa de competència exclusiva quant a la gestió i planificació del domini públic radioelèctric. La LGT detalla quines són les facultats i funcions concretes que comprèn aquesta competència de gestió i planificació, tot incloent la potestat sancionadora, tal i com recull l’article 43.2 de la LGT:

“2. La administración, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico incluyen, entre otras funciones, la elaboración y aprobación de los planes generales de utilización, el establecimiento de las condiciones para el otorgamiento del derecho a su uso, la atribución de ese derecho y la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Asimismo, se integra dentro de la administración, gestión, planificación y control del referido espectro la inspección, detección, localización, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales, irregularidades y perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones, iniciándose, en su caso, el oportuno procedimiento sancionador.”

En aquest sentit, l’article 25 de la LOT preveu que les emissions que es duguin a terme sense el preceptiu títol habilitant seran considerades com a constitutives d’infracció: 

“La prestación en régimen de gestión indirecta de estos servicios requerirá la previa concesión administrativa. El incumplimiento de este requisito se tipifica como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación del oportuno régimen sancionador, pudiendo adoptarse como medida de carácter provisional el cierre de la actividad. Esta infracción implicará una multa económica entre 60.000 y 1.000.000 de euros.”

Per tant, d’allò exposat en la LGT i la LOT se’n deriva que és l’Administració de  l’Estat qui ostenta la competència quant a la incoació de procediments sancionadors en relació, i més si es tracta de freqüències que han estat atorgades per l’Estat i que no formen part de les competències de la Comunitat Autònoma en el marc de la planificació del domini públic radioelèctric, com és el tema que ens ocupa. En aquest sentit s’ha pronunciat la doctrina jurídica més especialitzada al respecte, afirmant que correspon a l’Estat la potestat sancionadora quant a la inspecció i control del domini públic radioelèctric. Precisament en relació a aquest extrem Terrón Terrón Santos. “Novedad y continuidad en la Ley General de Telecomunicaciones”. Actualidad Administrativa. Op cid. estableix:

“Un viejo problema que ha venido arrastrando la legislación de telecomunicaciones es la existencia de varios órganos con competencia sobre este sector. La nueva regulación ha procurado delimitar claramente el ámbito de responsabilidad e intervención incluida la competencia sancionadora, de cada uno de ellos, procediendo a efectuar una distribución de competencias. El “nuevo” reparto competencial otorga al Ministerio de Ciencia y Tecnología competencias en aspectos relativos al servicio público, la protección de los usuarios y el dominio público (sirvan como ejemplo las frecuencias, que tienen cal consideración)”.

Al respecte, cal tenir en compte que la pròpia jurisprudència del Tribunal Cosntitucional s’ha pronunciat en el mateix sentit, tal i com destaca, Hernández González Hernández González, Francisco L.  La concesión de explotación de la televisión autonómica digital. (Comentario de la STS de 24 de mayo de 2001) REDETI. 2001, (12): 101-127

: 

“A este respecto, conviene recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no sólo ha ratificado la constitucionalidad de la configuración de la televisión como un servició público esencial de titularidad estatal, al amparo del artículo 128.2 CE (que puede ser gestionado de modo indirecto mediante la técnica concesional), sino que también reconoce la competencia del Estado para regular y adjudicar las concesiones de ámbito nacional, así como para ejercer su inspección y control (en virtud del artículo 149.1.27 CE)”

En conseqüència, de la lectura dels articles i la doctrina exposada, se’n deriva clarament que correspon a l’Estat la potestat sancionadora quant al cas que ens ocupa, atès que la pròpia LGT reconeix la competència exclusiva de l’Estat, i més com hem esmentat si les freqüències que en aquest cas estan en conflicte no poden ser gestionades per la Comunitat Autònoma en el marc de les seves competències en la matèria. No hi ha dubte que amb el procediment incoat l’Administració de la Generalitat Valenciana s’està extralimitant en les seves funcions, tot interpretant la normativa de conformitat amb els seus interessos i amb el que es podria considerar com una manifesta desviació de poder.


VII.b.- La jurisprudència constitucional reconeix la potestat sancionadora com accessòria a la potestat principal d’atorgament de concessions

Addicionalment a les raons exposades fins ara, cal reforçar la competència de l’Estat per conèixer el procediment sancionador de referència, atenent al fet que la potestat sancionadora es configura com a complementària o accessòria de la matèria substantiva a la qual es refereix la infracció. Tal i com hem esmentat en l’anterior epígraf en l’anàlisi de la normativa exposada, tenint en compte que és l’Estat el titular i competent quant a la gestió dels canals controvertits, atès que aquests no són atribuïts a la Comunitat Autònoma pel Pla Tècnic, cal concloure que correspon a aquest l’exercici de la potestat sancionadora.

En aquest sentit, i per reforçar el contingut de la normativa en matèria de telecomunicacions que s’efectua, la jurisprudència constitucional ha establert que la potestat sancionadora ha de ser considerada com complementària a la matèria substantiva controvertida. I més com hem dit en el cas que ens ocupa atès que la competència quant a l’atorgament de la concessió de gestió dels canals controvertits correspon a l’Estat, és evident que la potestat sancionadora correspon al mateix. 

En atenció a dita jurisprudència constitucional citem en primer lloc la STC 278/1993, de 23 de setembre, en la que es resol un conflicte de competències plantejat per l’Estat en relació al Decret 270/1995, de 19 de setembre de 1985, regulador en l’àmbit territorial de Catalunya de les activitats relatives a la Televisió. Aquest Decret atribuïa a la Generalitat de Catalunya determinades competències quant a la inspecció i control de la televisió. Al respecte, l’Estat adduïa que les activitats d’execució i relatives a la inspecció i control d’emissiores clandestines de televisió corresponien a l’Estat de conformitat amb l’article 149.1.21 de la CE. Per contra, la Generalitat al·legava que les competències autonòmiques previstes al respecte en l’Estatut d’Autonomia no es limitaven únicament a la gestió del tercer canal.

Al respecte, el TC estableix que la competència quant a la inspecció i control i el règim sancionador ha de ser considerada com ca omplementària a la d’atorgament de la concessió. Per tant, si la competència per atorgar la concessió correspon a l’Estat, la potestat sancionadora també. En aquest sentit el Fonament Jurídic Segon disposa:

“Hemos tenido ocasión también de señalar en la STC 108/1993 ( RTC 1993\108) (fundamento jurídico 3), en relación con el funcionamiento de una emisora clandestina de radiodifusión en frecuencia modulada y actuando dentro del ámbito disciplinado por el art. 149.1.27 de la Constitución algo que en realidad ya resolvimos en la STC 26/1982, fundamento jurídico 2.º, que debe ser la competencia sobre el otorgamiento de la concesión y no la atribución de frecuencias y potencias, el punto de referencia que determine la titularidad de la competencia para la inspección y, en su caso, imposición de sanciones o para la adopción de medidas provisionales como puede ser el precintado de las instalaciones. Ello es así según dijimos entonces en virtud de la naturaleza de la concesión en cuanto acto administrativo a partir del cual se establece una peculiar relación de colaboración entre la Administración concedente y el concesionario en el ámbito de la gestión del servicio. Un criterio cuya corrección y adecuación a la Constitución ratificamos en la citada STC 168/1993 (fundamento jurídico 3.º). 
Por consiguiente y como resultado de cuanto precede, podemos extraer dos criterios jurisprudenciales para la solución del litigio: de un lado, es el art. 149.1.27 de la Constitución el que contiene las reglas de competencia atinentes a las emisiones clandestinas, ya sean de radio o de televisión, y no el art. 149.1.21 como pretende en este proceso el Abogado del Estado; y de otra parte, quien ostente la competencia sustantiva para el otorgamiento de las concesiones de emisoras es quien debe poseer también las facultades, accesorias de aquella principal, de inspección y control de emisiones clandestinas, precintado de los equipos y, en su caso, sanción.”

I en conseqüència, el TC afegeix: 

“En definitiva, tanto en el marco de la televisión por cable que queda por Ley reservada al Estado, como en el de la Ley de la Televisión Privada y de sus correspondientes concesiones por parte del Estado a personas jurídicas de derecho privado, o en el de la utilización autonómica de la infraestructura de la red estatal de radiodifusión, las potestades de naturaleza ejecutiva referidas a la inspección, vigilancia y control de emisiones clandestinas, o a la adopción de medidas provisionales como son el precintado y depósito de los equipos, o a la instrucción de expedientes sancionadores, deben corresponder al Estado, ya que es éste quien ostenta las competencias principales en la materia para la gestión directa o el otorgamiento de las concesiones de las que derivan esas otras accesorias de aquéllas.”

En conseqüència, el TC acaba concloent que la titularitat pel que fa a les facultats d’inspecció, interrupció d’emissions correspon a l’Estat, atès que és precisament aquest qui ostenta la competència per atorgar les oportunes concessions:

“5. Como conclusión, pertenece al Estado la titularidad de las facultades de inspección, interrupción de emisiones, precintado y depósito de los equipos, y determinación de las responsabilidades administrativas que correspondan a las personas físicas o jurídicas que realicen emisiones de televisión sin ostentar la correspondiente concesión otorgada por el Estado; facultades indebidamente ejercidas por la Generalidad de Cataluña en el Decreto objeto de conflicto, que viene, por tanto, viciado de incompetencia y debemos declarar nulo.”

Així mateix, la STC 127/1994, de 5 de maig es pronuncia respecte el mateix extrem. En aquest supòsit es resolien tres recursos d’inconstitucionalitat acumulats contra determinats articules de la Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada. El Tribunal Constitucional reitera els arguments establerts en la STC 278/1993, tot establint que les competències quant a la potestat sancionadora han de ser considerades com accesòries a la facultat d’atorgar concessions:

“Sentada la titularidad estatal de la facultad de otorgar las concesiones (art. 8.1 de la Ley), que es el precepto nuclear, deben ir aparejadas a esta facultad principal del Estado las potestades accesorias a la misma de ordenación del régimen jurídico de la concesión: sometimiento de la concesión a las eventuales modificaciones técnicas sobrevenidas según el plan y a los Acuerdos internacionales (art. 6.º), convocatoria del concurso público por el Consejo de Ministros (art. 8.2); criterios de adjudicación (art. 9.1); apreciación por el Gobierno de las ofertas (art. 9.2); previsión de las sociedades que no pueden ser concesionarias (art. 10); plazo de la concesión y posibilidad de renovación (art. 11); carácter intransferible de la concesión (art. 12); causas de extinción de la concesión y su declaración (art. 17). Y otro tanto cabe decir de las normas del Capítulo Tercero impugnadas (arts. 18, 19, 21 y 22) referidas a los requisitos que deban poseer las sociedades concesionarias: capital social y carácter nominativo de las acciones (art. 18); normas destinadas a impedir la concentración del capital social en una sola persona física o jurídica (art. 19); exigencia de autorización para la transmisión de acciones (art. 21); obligatoriedad de la auditoría externa anual (art. 22); y actualización por el Gobierno de la cuantía del capital social mínimo (Disposición adicional, apartado 2.º). Así como la tipificación de un régimen de infracciones y sanciones (Capítulo Cuarto de la Ley, y, en especial, los arts. 24, 25 y 26 que expresamente se impugnan), y la previsión de unas facultades de inspección y control a cargo del correspondiente Ministerio estatal (art. 7). 

Este mismo criterio, lo hemos aplicado ya en distintas ocasiones en materia de radiodifusión sonora o televisiva [SSTC 108/1993, fundamento jurídico 3.º; 168/1993, fundamento jurídico 3.º y 278/1993 ( RTC 1993\278), fundamento jurídico 2.º], y, por ello, su utilización no requiere ahora de una mayor motivación expresa: debe ser la competencia sobre el otorgamiento de una concesión de radiodifusión el punto de referencia que determine la competencia para cualesquiera otras medidas accidentales o instrumentales de ésta que sean imprescindibles para mantener la ordenación unitaria del régimen jurídico al que la concesión se somete, como son la ordenación del procedimiento de adjudicación, la adopción de medidas provisionales, las labores de inspección y sanción, etc.; y, en concreto, todas las que en el párrafo anterior se enumeran. “

Per tant, el criteri de la jurisprudència constitucional és clar, la potestat sancionadora ha de ser considerada com accessòria a la principal, això és la facultat d’atorgar concessions. En relació al cas que ens ocupa, la facultat d’atorgar el dret d’ús dels canals controvertits correspon a l’Estat en tant que no han estat atorgats a la Comunitat Valenciana ni a cap altra Comunitat Autònoma a través del Pla Tècnic al que hem fet referència en l’epígraf anterior. En conseqüència, qualsevol incidència o possible infracció en relació a la gestió dels canals ha de ser competència del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Al respecte, cal tenir en compte que la consideració de la potestat sancionadora com a accessòria de la matèria substantiva principal no se centra únicament pel que fa a l’àmbit de les concessions d’ús del domini públic radioelèctric, sinó que es configura com un criteri jurisprudencial aplicat en tots els àmbits administratius. En aquest sentit, el mateix criteri s’aplica en relació a aspectes de comerç interior en la STC 254/2004, en la que es resol una Qüestió d’Inconstitucionalitat promoguda per el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a la Llei de la Comunitat de Madrid 4/1994, de 6 de juny, de calendari i horaris comercials:

“(...) Por tanto, de acuerdo con esta doctrina y con la complementaria que señala que las competencias sancionadoras se incardinan en la materia sustantiva que le es propia (por todas, STC 124/2003, de 19 de junio [ RTC 2003, 124] , F. 8, con cita de las SSTC 48/1988, de 22 de marzo [ RTC 1988, 48] , F. 25, 227/1988, de 29 de noviembre [ RTC 1988, 227] , F. 29, y 96/1996, de 30 de mayo [ RTC 1996, 96] , F. 7), es obvio que la Comunidad de Madrid carecía en el momento de la aprobación de la Ley 4/1994 ( RCL 1994, 2018 y LCM 1994, 163) y de la imposición de la sanción que se discute en el proceso a quo de la competencia normativa necesaria para dictar válidamente las normas que se cuestionan, pues el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid sólo atribuía entonces a la Comunidad la competencia de ejecución en dicha materia (art. 28.3 EAM).” 


En definitiva, de tot el que ha estat exposat en el present epígraf se’n deriva clarament que la Generalitat Valenciana no té competències quant a la incoació d’un expedient sancionador com el que ens ocupa, atès que la potestat sancionadora es configura com a accessòria a la potestat principal d’atorgament de concessions. 

Així, cal recordar que els canals de TDT, d’entre els quals figuren el múltiple digital atribuït a la Comunitat Valenciana formen part del domini públic radioelèctric, la titularitat del qual correspon en exclusiva a l’Estat (art. 43 de la LGT). Així mateix, en aplicació de l’article 45 de la LGT, l’Estat i en concret l’Agència Estatal de Radiocomunicacions podrà cedir l’ús del domini públic radioelèctric a través de concessió o autorització administrativa, i en aquest sentit aquesta cessió únicament comprèn la gestió del domini públic i en cap cas la seva titularitat. 

Quant al règim jurídic aplicable a la TDT, cal tenir en compte que el PTDT atribueix la gestió d’un múltiple digital a les Comunitats Autònomes. Així, dintre l’àmbit d’aquests múltiple digital, que comprèn quatre canals, les Comunitats Autònomes podran concessionar la gestió a entitats privades per a emissions d’àmbit autonòmic. Ara bé, tal i com hem dit anteriorment, recordar en primer lloc que en cap cas les Comunitats Autònomes poden considerar-se com a titulars dels canals, i en segon lloc que les competències de gestió que poden exercir es limiten únicament als quatre canals que els atorga el PTTDT. 

Referint-nos al cas que ens ocupa, destacar que cap dels canals controvertits, això és, el 47 i el 55, figuren al Pla Tècnic com atribuïts a la Comunitat Valenciana ni a cap Comunitat Autònoma. En conseqüència, cal concloure que les competències quant a l’atorgament de concessions per a la gestió, control i inspecció dels mateixos canals correspon a l’Estat, i en concret a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. 

Per tant resulta d’aplicació la jurisprudència constitucional que s’ha pronunciat en casos similars al que ens ocupa afirmant que la potestat sancionadora ha de ser considerada com accessòria de la competència principal, és a dir, l’atorgament de la concessió. En relació als canals controvertits, el 55 i el 47, en no estar atribuïda la gestió pel Pla Tècnic a cap Comunitat Autònoma ni entitat privada, la potestat d’atorgar-ne la concessió correspon a l’Estat. Per aquest motiu, en aplicació del criteri jurisprudencial exposat, hem de concloure que també correspon a l’Estat la competència quant a la potestat sancionadora.






VIII.- CONCLUSIONS

A mode de conclusió, passem a resumir les principals qüestions tractades al llarg del present dictamen:


	Les emissions de TDT formen part de l’espectre radioelèctric que de conformitat amb l’article 43 de la Llei General de telecomunicacions han de ser considerats com a béns de domini públic de titularitat estatal. Així, dita Administració és la titular d’aquest bé, sens perjudici que se’n pugui concessionar la gestió a les Administracions autonòmiques, de conformitat amb la legalitat vigent. En qualsevol cas, cap Comunitat Autònoma pot considerar-se com a titular del domini públic radioelèctric, tot i que l’Estat li pugui atribuir la gestió del mateix a través de concessió administrativa.


	Així, de conformitat amb l’article 43.2 de la Llei General de Telecomunicacions, l’Administració General de l’Estat és la competent quant a la gestió, planificació, administració i control de l’espectre. En aquest sentit, aquestes competències comprenen entre altres funcions l’elaboració i aprovació dels plans generals d’utilització, l’establiment de les condicions per a l’atorgament del dret a l’ús, l’atribució d’aquest dret i la comprovació de les emissions. Així mateix, s’integra dintre l’administració i gestió, la inspecció, detecció, localització, identificació i eliminació de les interferències perjudicials i la potestat sancionadora. 


	En aplicació de l’article 45.1 de la Llei General de Telecomunicacions, el dret d’ús del domini públic radioelèctric s’atorga per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. Així, les Comunitats Autònomes poden atorgar concessions per a la gestió indirecta del servei de TDT a entitats privades, però cal tenir en compte que dites competències venen fixades i limitades pel corresponent Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre. 


	 L’actualment vigent Pla Tècnic va ser aprovat per Real Decret 944/2005, de 29 de juliol. D’aquesta manera en la Disposició Addicional Segona del Pla Tècnic s’atorga a les Comunitats Autònomes un múltiple digital de cobertura autonòmica. Així, dintre l’àmbit d’aquests múltiple digital, que comprèn quatre canals, en concret el 58, 62, 60 i 57, la Comunitat Valenciana pot concessionar la gestió a entitats privades per a emissions d’àmbit autonòmic. Ara bé, en cap cas la Comunitat Valenciana pot considerar-se com a titular dels canals, i les competències de gestió a exercir es limiten únicament als quatre canals que els atorga el PTTDT.


	Referint-nos al cas que ens ocupa, destacar que cap dels canals controvertits, això és, el 47 i el 55, figuren al Pla Tècnic com atribuïts a la Comunitat Valenciana ni a cap Comunitat Autònoma. En conseqüència, cal concloure que les competències quant a l’atorgament de concessions per a la gestió, control i inspecció dels mateixos canals correspon a l’Estat, i en concret a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. 


	La jurisprudència constitucional ha reconegut que la potestat sancionadora ha de ser considerada com complementària a la matèria substantiva controvertida. En el cas que ens ocupa, atès que la competència quant a l’atorgament de la concessió de gestió dels canals controvertits correspon a l’Estat, és evident que la potestat sancionadora correspon al mateix. 


	La Llei 1/2006, de 19 d’abril, reguladora del Sector Audiovisual presenta dubtes de constitucionalitat en determinats preceptes. Per aquest motiu en l’actualitat és objecte de la Comissió Bilateral de Cooperació d’Administració General de l’Estat- Generalitat Valenciana. En concret els articles objecte d’aquesta comissió són el 32.3, 36.2, 38, 45, 46.1 i 47.3.


	L’article 32.1 de la Llei del Sector Audiovisual estableix que la Generalitat Valenciana disposa de la titularitat dels canals múltiples digitals de conformitat amb el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre. Al respecte, recordar que en aplicació de l’article 43 de la Llei General de Telecomunicacions tots els canals de la TDT formen part del domini públic radioelèctric i la seva titularitat correspon en exclusiva a l’Estat. Així, la Generalitat Valenciana únicament ostenta competències quant a la gestió dels canals atorgats pel PTDT però sense ser titular dels mateixos.


	L’article 32.3 disposa que correspon a la Comunitat Valenciana la titularitat d’aquells canals múltiples digitals de cobertura autonòmica que puguin configurar-se. Al respecte, recordem que dit article vulnera allò previst en el PTDT que atorga competències a les Comunitats Autònomes únicament quant a la gestió del múltiple digital atorgat, en el cas de la Comunitat Valenciana es tracta concretament dels canals 58, 62, 60 i 57. Les competències de la Comunitat Valenciana s’han de limitar única i exclusivament pel que fa a la gestió d’aquests quatre canals. 


	L’article 47.3 de la Llei del Sector de l’Audiovisual atribueix la competència quant a la inspecció i control en matèria audiovisual a la Generalitat Valenciana, fent concreta referència a la TDT. Dit article pot vulnerar l’article 43 de la Llei General de Telecomunicacions, que fixa atribueix a l’Estat la competència exclusiva quant a la inspecció, control i procediment sancionador. En qualsevol cas, dites potestats d’inspecció i control, en una interpretació generosa de dit article, només s’haurien de cenyir a aquelles freqüències que gestiona la pròpia Comunitat Autònoma.



Aquesta és el nostre dictàmen, que sotmetem a qualsevol altre millor fonamentat en dret i que emetem a Barcelona, el 19 d’abril de 2007.
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