






GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL


NA MERCÈ TEODORO I PERIS, en nom d’ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ, la representació de la qual ja consta acreditada mitjançant compareixença personal i exhibició d’escriptura d’apoderament a l’Expedient Sancionador que amb el número 1/2007 es tramita en aquesta Direcció General, comparec i com millor procedesca DIC


I.- Que el passat dia 15 de gener de 2007 hom va notificar a aquesta part la resolució de 9 de gener de 2007 de la Directora General de Promoció Institucional, Sra. Dora Ibars Sancho, per la qual s’acorda SIMULTÀNIAMENT LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR I LA IMPOSICIÓ D’UNA MESURA PROVISIONAL DE CESSAMENT D’EMISSIONS TELEVISIVES CONTRA ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ.


II.- Que aquesta resolució administrativa produeix perjudicis irreparables a la meua representada, per la qual cosa, i de conformitat amb els articles 107.1, 114.1 i 114.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la doctrina jurisprudencial que considera acte definitiu i impugnable aquell que, encara que essent un acord d’iniciació imposa mesures provisionals (STS 16 de juliol de 1993), INTERPOSE CONTRA LA DITA RESOLUCIÓ RECURS D’ALÇADA, per considerar que incorre en els següents 


MOTIUS DE NUL·LITAT 


PRIMER.- Nul·litat de l’article 62.1.a de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per lesionar un dret susceptible d’empara constitucional. Article 25.1 en relació amb l’article 9.3 tots dos de la CE. Prohibició d’irretroactivitat de les normes sancionadores i privatives de drets.








L'art. 25.1 CE exigeix la necessària cobertura de la potestat sancionadora de l'Administració en una norma de rang legal, tenint en compte el caràcter excepcional que presenten els poders sancionadors en mans de l'Administració (SSTC 3/1988, de 21 de gener [ RTC 1988, 3] i 305/1993, de 25 d’octubre [ RTC 1993, 305] ).

El desenvolupament d’aquest precepte constitucional el trobem, pel que fa al procediment administratiu sancionador, en el Capítol I del Títol IX de la Llei 30/92, específicament als articles 127, 128 i 129 segons els quals, la potestat sancionadora s’exerceix per l’òrgan que la tinga expressament atribuïda per disposició legal o reglamentària, aplicant el procediment previst i d’acord amb disposicions vigents en el moment de produir-se els fets que constituesquen infracció administrativa, de tal manera que per a que l’activitat sancionadora de l’administració siga vàlida ha de preexistir al fet o infracció tant la norma que el descriu com a infracció, com l’atribució a l’òrgan corresponent de la potestat sancionadora i la determinació del procediment sancionador a aplicar. 

En el present expedient, la cobertura legal de la potestat sancionadora al·legada per l’Administració actuant és la Llei 1/2006, de 19 d’abril, del sector audiovisual, que va ser publicada al DOGV el dia 21 d’abril de 2006 i va entrar en vigor als tres mesos de la seua publicació, és a dir, el 21 de juliol de 2006, tret del títol V, el qual va entrar en vigor a l’endemà de la publicació. 

D’acord amb l’exposat, i sense perjudici de que aquesta part considere inaplicable aquesta norma legal pel que més endavant exposarem, el títol VI, de la Llei 1/2006, de les potestats inspectores i sancionadores de la Generalitat -en el que l’administració actuant basa la seua actuació- que recull les infraccions i les sancions en la matèria de serveis de telecomunicacions de difusió, els òrgans competents i el procediment aplicable, va entrar en vigor el 21 de juliol de 2006.

Les comprovacions tècniques d’emissions que fonamenten el present expedient, les “actes” de les Prefectures Provincials d’Inspeccions de Telecomunicacions estan realitzades els dies 17 de maig de 2006 (Alacant), 8 de maig de 2006, (Castelló) i 9 de maig de 2006 (València), és a dir, dos mesos abans de l’entrada en vigor de la norma per la qual la Generalitat Valenciana s’atorga la potestat sancionadora i estableix el règim d’infraccions i sancions en la matèria. 

La incoació de l’expedient administratiu sancionador per la Generalitat Valenciana sobre la base d’unes comprovacions tècniques realitzades amb 






anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2006 suposa una vulneració de l’article 25.1 de la Constitució Espanyola per aplicació retroactiva de la llei 1/2006 que determina la infracció, la sanció i el procediment.


SEGON.- Nul·litat de l’article 62.1.a de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per lesionar un dret susceptible d’empara constitucional en relació amb l’article 25.1 CE. Principi de legalitat.

El fet que la Generalitat Valenciana, en la resolució impugnada esmente també   –com a reguladora de la infracció, a més de la Llei 1/2006- la Llei 31/87, d’Ordenació de les Telecomunicacions, no només no salva l’anterior motiu de nul·litat sino que suposa, de forma autònoma i per si mateix, una greu vulneració dels principis de legalitat i seguretat jurídica en imputar simultàniament dues infraccions, una estatal i una autonòmica la responsabilitat de les quals s’exigeix per un procediment autonòmic.

La Generalitat Valenciana no pot dur a terme un expedient sancionador sobre una matèria en la que no té competències i evidentment no pot exercir a l’àmbit autonòmic la potestat sancionadora si no ha aprovat prèviament un règim sancionador també de caràcter autonòmic. 

Així, o bé hom ha comés una infracció prevista a una norma estatal, la Llei 31/87, d’Ordenació de les Telecomunicacions (l’article 25.1 parla d’una infracció molt greu “que donarà lloc a l’oportú règim sancionador”) i aleshores s’hauria de remetre al procediment sancionador previst a la Llei 32/2003, General de Telecomunicacions, segons el qual són els òrgans de l’administració central de l’Estat els competents per a la inspecció i sanció, o bé, si la infracció imputada és l’autonòmica, hom no ha comès cap infracció en no estar en vigor la llei que exigeix la seua determinació prèvia en el moment de la suposada comissió. 


TERCER.- Nul·litat de l’article 62.1.a de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per lesionar un dret susceptible d’empara constitucional en relació amb l’article 24 CE. 

Aquesta part rebutja el contingut fàctic de l’expedient i no accepta les acusacions realitzades, la qual cosa, obliga a l’administració, d’acord amb el principi de 






presumpció d’innocència i càrrega de la prova a acreditar fefaentment el que afirma abans d’imposar cap sanció. 

Com és sabut, la jurisprudència constitucional, a partir de la STC 19/1981, de 8 juny (RTC 1981, 19) -i en línia paral·lela que es remunta a època precedent, una molt reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem-, manté que els principis inspiradors de l’ordre penal s’apliquen, amb certs matisos, al dret administratiu sancionador, atès que ambdós són manifestacions de l’ordenament punitiu de l'Estat. Una conseqüència d’aquesta idea motriu és que els principis essencials reflectits en l’art. 24 CE en matèria de procediment han de ser aplicables a l’activitat sancionadora de l’administració. 

«Com assenyala la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 76/1990, de 26 abril (RTC 1990, 76), no pot suscitar cap dubte que la presumpció d’innocència regeix sense excepcions en l’ordenament sancionador i ha de ser respectada en l’imposició de qualssevol sancions, siguen penals, o administratives, perquè l’exercici del "ius puniendi" està condicionat en el seu exercici per l'art. 24.2 de la CE; i en concret per la necessitat prova i un procediment contradictori en què puguen defensar-se les pròpies posicions. En aquest sentit, el dret a la presumpció d’innocència comporta que la sanció estiga basada en mitjans probatoris de càrrec o incriminatòries de la conducta retreta i que la càrrega de la prova corresponga a qui acusa, sense que ningú estiga obligat a provar la seua pròpia innocència. En conseqüència, qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurement valorat per l’òrgan sancionador, ha de traduir-se en un pronunciament absolutori» (STS de 21-3-1997).

Si analitzem la documentació obrant a l’expedient i també el contingut de la resolució que s’impugna, la qual conté les imputacions bàsiques realitzades a aquesta part, no podem sinó arribar a la conclusió de que els principis penals del fet, de culpabilitat i de presumpció d’innocència no s’han tingut en compte per a configurar la responsabilitat administrativa exigida. Així, es pretèn sancionar per un fet presumpte, vulnerant el principi del fet, és a dir, la necessària prova sobre la realitat dels fets imputats; es vulnera també el principi de culpabilitat, atribuint a Acció Cultural un fet l’autoria del qual no s’acredita i per últim, es vulnera la presumpció d’innocència, en no existir prova de càrrec suficient, ni tan sols a títol indiciari com veurem tot seguit. 

Respecte les emissions suposadament realitzades. Les actes de comprovació d’emissions que justifiquen la incoació d’aquest expedient no contenen cap dada 






que permeta establir que s’està emetent per les freqüències assenyalades. Simplement, hom certifica que els fulls de control corresponen a les dades observades i mesurades en un dia concret, però no s’indica en cap moment quines són les actuacions de comprovació que s’han dut a terme i amb quins mitjans o aparells.

D’altra part, observem que les actes contenen múltiples especificacions que estan per omplir, especialment relatives a l’antena i els canals, de tal manera que, juntament amb les fotografies, que retraten una torre amb múltiples antenes a la vista, la indeterminació és absoluta. 

Les actes tenen valor probatori sempre que, de conformitat amb la Llei 30/92, article 137.3, “els fets constatats per funcionaris als quals hom reconeix la condició d’autoritat i que es formalitzen en un document públic observant els requisits legals pertinents”, essent requisit legal pertinent, d’acord amb la jurisprudència que les actes han de contenir “les actuacions dutes a terme, els mitjans que s’han utilitzat i els fets que s’han pogut acreditar o constatar a través d’aquestes actuacions i mitjans (SSTS de 4 de juny de 1991 i 23 de desembre de 1989). Sense aquest contingut mínim, no són sinó un judici de valor o una opinió consignada pels inspectors sense valor probatori (STC 76/90, de 26 d’abril).

Respecte la responsabilitat de les emissions. Afirma la resolució per la qual s’incoa l’expedient que dels fulls de control de les Prefectures Provincials s’han detectat emissions no autoritzades dels programes de la televisió pública autonòmica de Catalunya des dels centres reemissors de “Mondúber, en la comarca de La Safor, en Gandia de Monte Bartolo en la zona de Castellón de La Plana y de Pozo de las Nieves, en la Sierra de la Carrasqueta, en la localidad de Xixona, para una parte de la provincia de Alicante(...)”.Tanmateix, aquest resum és inexacte i incomplet. En primer lloc, no diu a qui s’assigna la titularitat de l’emissió, perquè en cap lloc apareix Acció Cultural del País Valencià. 

Els fulls de comprovació assignen la titularitat de l’emissió a Televisió de Catalunya (Prefectura d’Alacant i València), i a una empresa anomenada Difusión Digital Societat de Telecomunicacions (Prefectura de Castelló). Així, d’acord amb les Prefectures d’Inspecció de Telecomunicacions, Acció Cultural del País Valencià no apareix com a responsable (i és objecte d’expedient) i paral·lelament, cap de les esmentades com a responsable és objecte d’expedient.

A més, aquesta part impugna expressament el contingut dels atestats policials emesos per la “Policia Autonòmica” atès que estan realitzats per un òrgan 






manifestament incompetent (unitats de espectacles i joc i medi ambient de la Policia) i que evidentment no contenen cap determinació tècnica realitzada directament que puga acreditar l’existència de les emissions i la imputació de l’emissió a aquesta part. 

Respecte la ubicació física del centre emissor. No s’esmenta a les actes la població de Gandia, sinó la de Xeresa, per la qual cosa, i en no haver presentat cap altre medi de prova, tampoc queda clar a l’expedient a quin dels termes municipals està instal·lada l’antena. 

Respecte la propietat dels terrenys. Només existeix a l’expedient documentació relativa a una parcel·la de Xixona, vinculant-la a Acció Cultural del País Valencià, sense que quede acreditat que és des d’aquesta ubicació des de la qual s’estan realitzant les emissions. Respecte les antenes fotografiades al Montdúver i el Mont Bartolo, no s’ha acreditat la titularitat dels terrenys en les que estan instal·lades. 

Respecte la propietat dels equips receptors i reemissors. No queda acreditada.

Respecte la propietat de l’antena emissora. No queda acreditada i a més, de les fotografies es desprèn l’existència de múltiples antenes instal·lades a cada torre, la qual cosa implica múltiples usuaris de telecomunicacions, sense que s’identifique la responsable de les emissions denunciades i el seus titulars.

Respecte l’àmbit d’emissió. Res no queda acreditat de l’abast geogràfic, si és local, provincial, autonòmic, suprautonòmic... 
Respecte la titularitat de les emissions i continguts emesos hom assenyala indistintament Televisió de Catalunya (prefectures Alacant i València), Difusión Digital Societat de Telecomunicacions (Prefectura de Castelló), TRADIA, ABERTIS TELECOM (Policia Alacant, Policia Castelló) i Acció Cultural del País Valencià...


QUART.- Nul·litat de l’article 62.1.b de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en estar incoat i tramitat per un manifestament incompetent per raó de la matèria.

Formen part de l’expedient tres fulls de Comprovació Tècnica d’Emissions Radioelèctriques corresponents a tres comprovacions realitzades respectivament 






per les Unitats de Comprovació Tècnica d’Emissions Radioelèctriques de les Prefectures Provincials d’Inspecció de Telecomunicacions d’Alacant, València i Castelló, dependents de la Direcció General de Telecomunicacions del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç.

El que es desprèn d’aquests fulls de comprovació i sense que supose acceptació del seu contingut ni de la seua incorporació a l’expedient per ser anteriors a la data d’entrada en vigor de la llei habilitadora de la potestat sancionadora que s’està aplicant,  és que les emissions denunciades, objecte d’aquest procediment, s’estan realitzant pel canal 55 (comprovacions fetes per les Prefectures d’Alacant i València) i pel canal 47 (comprovació feta per la Prefectura de Castelló). 

Aquests dos canals múltiples digitals, el canal 55 i el canal 47 no han estat assignats a la Comunitat Valenciana ni a cap altra i per tant, cap òrgan autonòmic té cap competència respecte ells perquè, com tot seguit s’exposarà, l’espectre radioelèctric és un bé demanial de titularitat estatal.

En efecte, l’article 43.1 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, de conformitat i en desplegament de la previsió feta per l’article 149.1.21 de la Constitució, que reserva a l’Estat de forma exclusiva la competència sobre telecomunicacions, estableix que “l’espectre radioelèctric és un bé de domini públic, la titularitat, gestió, planificació, administració i gestió del qual corresponen a l’Estat”. 

Aquestes competències inclouen “l’elaboració i aprovació dels plans generals d’utilització, l’establiment de les condicions per a l’atorgament del dret al seu ús, l’atribució d’aquest dret i la comprovació tècnica de les emissions radioelèctriques. Igualment, s’integra dins l’administració, gestió, planificació i control del dit espectre la inspecció, detecció, localització, identificació i eliminació de les interferències perjudicials, irregularitats i pertorbacions en els sistemes de telecomunicacions, iniciant-se en el seu cas, l’oportú procediment sancionador. ” (art. 43.2 Llei 32/2003). 

Segons estableix l’article 44 d’aquesta mateixa llei, el Govern elaborarà els plans per a la utilització del domini públic estatal radioelèctric. En virtut d’aquestes facultats, el Govern va aprovar el Real Decret 944/2005, de 29 de juliol pel qual s’estableix el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre. De conformitat amb aquest Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, el Govern ha reservat i assignat a les comunitats autònomes dos canals múltiples digitals de cobertura autonòmica per a que siguen utilitzats per aquestes. 






Els canals múltiples digitals no assignats a les comunitats autònomes no són titularitat d'aquestes, sinó de l'Estat, perquè com queda dit a la Llei General de Telecomunicacions, l’espectre radioelèctric és un bé demanial la titularitat del qual correspon a l’Estat. És l’Estat qui atorga el dret d’ús del domini públic radioelèctric mitjançant afectació demanial, concessió o autorització administrativa (art. 45.1 Llei General Telecomunicacions) i aquells canals o freqüències (porcions de l’espai radioelèctric segons la definició establerta a l’apèndix del Pla tècnic nacional de TDT) no assignats expressament a cap altre per alguna d’aquestes vies, pertanyen a l’Estat. 

Els canals números 55 i 47 no estan reservats ni assignats a cap comunitat autònoma segons el que disposa el Reial Decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre (Annexos I i II), per la qual cosa són de titularitat estatal i la Generalitat Valenciana ni n’és titular ni té cap competència sobre aquests en matèria d’inspecció o sanció. 

Acompanyem el document extret de la pàgina web del Ministeri d’Indústria on queden desglossats els canals locals del múltiple digital de cobertura autonòmica valenciana. (DOCUMENT NÚMERO U)
Evidentment, exigim l’aplicació de la doctrina constitucional (citant la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 254/2004 dictada pel Ple del TC el 22 desembre de 2004) segons la qual, les competències sancionadores de l’administració només es poden exercir respecte les competències substantives pròpies: 
(...) 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). 








CINQUÈ.- Nul·litat de l’article 62.1.e de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en haver prescindit del procediment establert. 

La competència per a la inspecció i sanció en matèria de telecomunicacions correspon en exclusiva a l'Administració General de l'Estat i als seus organismes públics, d'acord amb l'article 50.1 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 

En efecte, el Títol VIII d’aquesta Llei General de Telecomunicacions regula el procediment d’inspecció i també les infraccions, les sancions, el procediment sancionador previst i les competències sancionadores. Aquesta norma no preveu que les comunitats autònomes assumesquen competències d’inspecció i sanció en aquesta matèria. 

La Generalitat Valenciana s’irroga indegudament competència en aquesta matèria des de l’aprovació de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, del sector audiovisual, la qual va entrar recentment en vigor, el setembre de 2006. De fet, aquest expedient sancionador té com a base la norma autonòmica precitada per a determinar la infracció, la sanció, el procediment aplicable i l’òrgan competent.

Tanmateix, la llei valenciana no té el seu fonament a l’article 149.1.21 de la CE, que recull la competència exclusiva de l’Estat en matèria de telecomunicacions, sinó que expressament ve referida a la matèria audiovisual i té el seu fonament en els articles 148.1.17 i 149.1.27 i 3 de la Constitució (veure el preàmbul de la Llei 1/2006 de l’audiovisual valencià). 

En efecte, de la simple lectura del preàmbul de la Llei 1/2006, del sector audiovisual, es desprèn que, en relació o referència a les telecomunicacions, l’única competència de què gaudeix la Generalitat Valenciana és la derivada de l’aprovació del Pla tècnic Nacional de TDT (per cert, a la disposició valenciana es cita erròniament el Pla Tècnic 2169/1998, derogat més d’any i mig abans de  l’aprovació de la Llei 1/2006), és a dir, no una competència directa sobre telecomunicacions sinó només en matèria d’assignació de títols habilitadors per a l’ús respecte a aquelles freqüències o canals múltiples digitals que li han estat reservats i adjudicats expressament per l’Estat.

Per això, quan després en l’articulat, la Llei defineix el seu àmbit d’aplicació (article 2) estenent-lo més enllà “dels serveis de difusió sonora i televisiva la 







prestació dels quals es realitze directament per la Generalitat o per operadors públics o privats als quals aquesta haja conferit un títol habilitant dins l’àmbit autonòmic”, és a dir, només els serveis expressament assignats per l’Estat en el seu Pla Tecnològic, s’extralimita respecte les competències autonòmiques, per la qual cosa, en aquests moments, els apartats a i c d’aquest article, són objecte de la negociació prevista en l’article 33. dos de la Llei Orgànica 2/79 del Tribunal Constitucional, prèvia al recurs d’inconstitucionalitat, ja que de no arribar a un acord, s’impugnarà la llei autonòmica davant el Tribunal Constitucional per usurpar competències estatals. 

No és aquest però l’únic precepte de la Llei 1/2006, del sector audiovisual que s’oposa a la Constitució per excedir el marc competencial. En efecte, a més de l’esmentat, són objecte de la negociació prèvia al recurs d’inconstitucionalitat els articles 32.3, 36.2, 38, 45, 46.1,47.3 (Acompanyem la publicació de l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat Valenciana com a DOCUMENT NÚMERO DOS. 

Així i d’entre d’altres està sotmès a negociació prèvia a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat l’article 47.3 pel qual la Generalitat Valenciana s’hi atribueix potestat sancionadora en els serveis de telecomunicacions de difusió, i en particular, les competències d’inspecció i control per a assegurar el compliment del que disposa el Títol V de la llei sobre l’ordenació de la televisió digital. El motiu és clar: tal i com dèiem al començament d’aquest apartat, la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions defineix sense cap mena d’ambigüitat les competències estatals exclusives en matèria d’inspecció i sanció de telecomunicacions tot i adjudicant-les als òrgans corresponents i nega qualsevol potestat sancionadora en aquesta matèria, ni bé residual, a les comunitats autònomes.

El present expedient sancionador es basa en aquest precepte, el qual, s’oposa obertament a la regulació estatal i a la Constitució Espanyola i com hem vist està sotmès a un procediment previ a la seua impugnació per inconstitucional. 

Però a més a més, encara que, en la discussió constitucional sobre l’abast de les competències autonòmiques agafarem la interpretació més favorable a atribuir alguna potestat sancionadora en matèria de telecomunicacions a la Generalitat Valenciana, aquesta competència, s’estendria exclusivament al seu àmbit d’actuació, és a dir, al que delimita l’article 2 de la Llei 1/2006, el qual queda restringit a les emissions que no excedesquen els límits territorials de la 







Comunitat Valenciana i a aquells serveis als quals la pròpia Generalitat haja atorgat el títol habilitant ela competència autonòmica. 

Això exclou l’emissió objecte d’aquest expedient, d’una part i com ja hem dit perquè afecta un canal o freqüència de titularitat estatal i d’altra perquè els programes de la Corporació Catalana de Radio i Televisió s’emeten, per diversos mitjans, en Catalunya, Andorra, França, Aragó, Illes Balears i País Valencià i la Generalitat Valenciana no els hi ha atorgat cap títol habilitador.  



SISÈ.- Nul·litat de l’article 62.2 de la Llei 30/92 per oposar-se a l’article 149.1.21 CE, la Llei 32/2003, General de Telecomunicacions i el RD 944/2005 pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional per a la TDT.

La resolució impugnada afirma que és competència de la Generalitat atorgar la concessió administrativa que ACPV no posseeix.

En efecte, hom diu que Acció Cultural del País Valencià no compta amb la preceptiva concessió administrativa “cuyo otorgamiento en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana es competencia de la Generalitat” cintant en recolzament d’aquesta afirmació totalment errònia tres normes, la Disposició Addicional Quadragèsima Quarta de la Llei 66/97, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, l’article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local per Ones Terrestres i l’article 43 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual. 

Doncs bé, en primer lloc, la Disposició Addicional Quarantaquatrena de la Llei 66/97 fa referència a les concessions per a la gestió indirecta dels serveis públics que resulten tècnicament possibles d’acord amb els plans tècnics per a la prestació de serveis que aprove el Govern; és a dir, que les comunitats autònomes no tenen competència per a atorgar totes les concessions sobre TDT en l’àmbit territorial autonòmic, sinó només d’aquelles destinades a la gestió indirecta les freqüències de les quals els hagen estat atorgades o assignades prèviament pel Govern en el corresponent pla tècnic. Evidentment, com hem dit abans i es desprén de la regulació legal, les freqüències o canals radioelèctrics no assignats a la comunitat autònoma són de l’Estat i la comunitat autònoma no pot concedir ni denegar llicències, concessions o autoritzacions administratives d’ús d’un bé que no és de la seua titularitat.  







L’esment de la Llei 41/95 de Televisió Local per Ones Terrestres, tampoc justifica l’afirmació de que és la Generalitat qui hauria d’atorgar autorització a Acció Cultural per a emetre en l’àmbit autonòmic amb tecnologia digital, perquè es refereix a les concessions sobre televisió local analògica, matèria totalment diferent a la que és objecte d’aquest expedient.

Finalment, la referència a l’article 43 de la Llei 1/2006, de la Generalitat Valenciana es refereix igualment a la televisió local, però encara que s’hagués citat l’article 35, que parla sobre concessió de títols habilitants de TDT d’àmbit autonòmic s’ha d’entendre, de conformitat amb el Pla Tècnic estatal que aquesta potestat deriva de l’assignació de canals realitzada per l’Estat a la Comunitat autònoma i que per tant queda limitada a aquestes freqüències o canals assignats. 

Aquesta afirmació s’oposa doncs a la Llei General de Telecomunicacions, en tant que estableix la titularitat estatal de l’espai radioelèctric i al Pla tècnic pel qual s’assigna a la Generalitat Valenciana uns determinats canals, únics sobre el quals, té la competència per a decidir si els explota directament per la seua televisió autonòmica o indirectament i en aquest cas concedir-ne el títol habilitador corresponent. Respecte la resta de l’espai radioelèctric, no assignat a la Generalitat pel Pla Tècnic, com els dos canals l’ús dels quals s’imputa a aquesta part, la Generalitat Valenciana no té cap competència. 


SETÈ.- Nul·litat de l’article 62.2 de la Llei 30/92, per oposar-se a la Disposició Addional Setena de la Llei 46/83, de 26 de desembre, reguladora del Tercer Canal de Televisió. 

Hom justifica la incoació de l’expedient en la inexistència de conveni entre les comunitats catalana i valenciana en el sentit previst en la Disposició Addional Setena de la Llei 46/83, de 26 de desembre, reguladora del Tercer Canal de Televisió. 

Tanmateix, el que preveu aquesta disposició és que les comunitats autònomes podran celebrar convenis de col·laboració per a “permetre l’emissió d’un o diversos programes de la seua televisió autonòmica en l’àmbit geogràfic d’altres, sempre que els espais radioelèctrics corresponents als seus àmbits territorials siguen colindants i que utilitzen les freqüències que tinguen assignades pel Ministeri de Foment”.  








És a dir, exactament el contrari del que afirma la Generalitat Valenciana. 

Seria la Comunitat Autònoma catalana, perquè son les emissions de la seua televisió autonòmica les que pretesament s’emeten per aquesta part a territori valencià, qui podria exigir, per tal de permetre les emissions dels seus programes en la Comunitat Valenciana, la signatura d’aquest conveni. La redacció literal del paràgraf indica amb una claredat meridiana que qui ha de consentir o permetre que les emissions de la seua televisió pública es realitzen en una comunitat autònoma colindant és la propietària de les emissions, no la comunitat autònoma receptora d’aquestes.

No consta a l’expedient cap queixa o reclamació per part de la Comunitat Autònoma catalana pel fet que les seues emissions autonòmiques arriben més enllà del seu territori. És un fet habitual i com hem dit, aquestes emissions catalanes s’estenen a altres estats (França i Andorra) i a altres comunitats autònomes (Aragó, Illes Balears i País Valencià).

D’altra part, volem destacar el fet que la Generalitat Valenciana emet els programes de la seua televisió autonòmica (Canal 9 i Punt 2, de RTVV) a les comunitats catalana (des del repetidor del Mont Caro a Tarragona i també a les Illes Balears, per cable) així com a determinades zones de la Comunitat Murciana i de Castella la Manxa, sense que s’haja signat cap conveni al respecte. 

Aquest expedient suposa una vulneració de la doctrina dels actes propis, per part de la Generalitat Valenciana a més de ser manifestament discriminatori. 
 


VUITÈ.- Nul·litat, de l’article 62.2 de la Llei 30/92, per oposar-se a la Constitució, article 149.1.21 i a la Llei General de Telecomunicacions.

La resolució impugnada afirma que la infracció, la sanció, l’òrgan competent i el procediment sancionador són els derivats de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, quan la constitució i la Llei General de Telecomunicacions reserven aquesta matèria a la competència exclusiva de l’Estat. 

Reproduïm en aquest apartat les al·legacions ja fetes en aquest sentit en parlar de la vulneració del principi de legalitat i la manifesta incompetència de l’òrgan 







com a motius de nul·litat radical de la resolució per la qual s’incoa l’expedient sancionador. 

Efectivament, la Generalitat Valenciana ignora la distribució de competències que realitza la Constitució Espanyola quan li atorga a l’Estat l’exclusivitat en matèria de telecomunicacions; la titularitat estatal de l’espai radioelèctric establerta a la Llei General de Telecomunicacions, de tal manera que l’espai no atorgat a les comunitats autònomes és estatal i aquelles no hi tenen cap competència; i l’establiment, per aquesta Llei General de Telecomunicacions del règim sancionador, infraccions, sancions, procediment sancionador i òrgans competents per a exercir la potestat sancionadora. 


NOVÈ.- Nul·litat de l’article 62.2 de la Llei 30/92, per oposar-se a l’article 136 de la Llei 30/92.

Com a conseqüència de tot l’exposat anteriorment hem de concloure que l’aplicació d’una mesura provisional en aquestes circumstàncies és contrària a dret. 

Però a més, en el present cas, no s’han complit ni tan sols els requisits mínims de motivació, justificació de la mesura i anàlisi de la seua proporcionalitat. 

L’article 136 de la Llei 30/92 preveu que “quan així estiga previst a ales normes que regulen els procediments sancionadors, es podrà procedir, mitjançant acord motivat a l’adopció de mesures de caràcter provisional que asseguren l’eficàcia de la resolució que poguès recaure”.

D’acord amb la regulació legal i la doctrina jurisprudencial, per a l’adopció d’una mesura provisional en un procediment administratiu sancionador, cal, de la mateixa manera que per a l’adopció de mesures cautelars en altra mena de procediments, d’una part, que la dita mesura tinga com a finalitat la d’assegurar l’eficàcia de la resolució que eventualment imposara alguna sanció i que s’acredite, mitjançant resolució motivada que la mesura és necessària i proporcional atenent a l’aparençà del dret,  al perill del transcurs del temps a l’hora d’assegurar els efectes i al judici de proporcionalitat o ponderació entre els bens i drets en conflicte. 








La Sentència de l’Audiència Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 12 gener de 2001 resumeix aquestes exigències en afirmar que: “el art. 15 del RD 1398/1993, permite en su apartado 1º adoptar "mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales". Añadiendo en su punto 3º que las medidas deberán "estar expresamente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada caso concreto". Se trata, en suma, de garantizar el buen y la eficacia del la resolución administrativa, y siempre que concurran las notas clásicas de fumus boni iuris y periculum in mora. En esta línea la STS (3ª) de 7 de febrero de 1996 (RJ 1996, 999), razona que: "La adopción de medidas cautelares en un procedimiento sancionador no vulnera derechos constitucionales siempre que exista una norma jurídica que permita su adopción, se establezca por resolución fundada en derecho y se basen en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y circunstancia concurrentes...(...) Las medidas cautelares que pueden adoptarse en el seno de un procedimiento administrativo sancionador no pueden ser equiparadas a medidas sancionadoras, pues lo que se trata es de impedir que continúe la actividad ilícita detectada, requiriéndose la existencia de elementos de juicio suficientes para su adopción, y sin que con su práctica se vulneres o violen derechos amparados por las leyes". En similar sentido, la STC 108/1984 (RTC 1984, 108), exige que la medida "se adopte por resolución fundada en Derecho, que cuando no es reglada ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso". Parecer que se reiterado en las STC 13/1985 (RTC 1985, 13) y 66/1989 (RTC 1989, 66). Doctrina que se aplica en los casos en que la adopción de la medida supone una restricción al derecho regulado en el art. 20.1.d) [doctrina que con cautela entendemos extensible al supuesto del art. 20.1.a] de la CE; En este sentido las STC 13/1985 (RTC 1985, 13) y 187/1989 (RTC 1989, 187), precisamente en esta última se habla de la necesidad de que la medida está motivada, que cumpla las garantías formales que cumpla "con las pautas propias del principio de proporcionalidad exigibles en toda aplicación de medidas restrictivas de los derechos fundamentales".

En el present cas, tal i com passem tot seguit a exposar, no considerem que s’estiga davant de cap dels requisits exigits i la imposició de la mesura provisional en aquestes circumstàncies constitueix una vulneració legal del 






precepte esmentat i també constitucional en relació als principis de legalitat, tipicitat, presumpció d’innocència i proporcionalitat:


INEXISTÈNCIA DE FUMUS BONI IURIS.

En primer lloc, no existeix, d’acord el que hem exposat anteriorment l’anomenat “fumus boni iuris”. 
En efecte, la resolució que s’impugna i que alhora dóna lloc a l’inici de l’expedient i a la imposició de la mesura, no té ni tan sols aparença de legalitat: 

1.- -Vulnera el principi d’irretroactivitat. Pretén sancionar uns fets anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 1/2006 de la Generalitat Valenciana, del Sector audiovisual que és la que atorga a l’òrgan actuant la potestat sancionadora (motiu primer).

2.- Vulnera el principi de tipicitat i legalitat. No identifica clarament la infracció i afirma que és alhora una infracció estatal i autonòmica (motiu segon).

3.- Vulnera el principi del fet, de la responsabilitat i de la pressumpció d’innocència. No aporta evidències fàctiques. Les actes en què es basa són anteriors a l’entrada en vigor de la llei i s’impugnen per aquest motiu. També perquè no són suficients per a acreditar les pròpies emissions, la titularitat d’aquestes, dels terrenys, dels aparells emissors etc. en no contenir especificacions tècniques de les inspeccions realitzades i aparells utilitzats i estar farcides d’omissions i contradiccions ja denunciades (motiu tercer).

4.- Està dictada per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria (motiu quart). La Generalitat Valenciana no té competències en matèria de telecomunicacions, d’acord amb la Constitució. A més, les freqüències o canals a què es refereix el present procediment són de titularitat Estatal i no han estat assignats a la Generalitat Valenciana, per la qual cosa ni tan sols té la competència residul que li atorga el Pla Tècnic Nacional de TDT i la Llei General de Telecomunicacions (motiu quart).

5.- El procediment aplicat, el derivat de la Llei 1/2006, de la Generalitat Valenciana del Sector Audiovisual no és aplicable, en no tenir competència la Generalitat sobre la inspecció i sanció en telecomunicacions respecte emissions que es realitzen per freqüències de titularitat estatal (motiu cinquè). 









6.- La llei en la que es basa la infracció, la sanció, el procediment aplicable i l’òrgan competent, la Llei 1/2006 de la Generalitat Valenciana, està impugnada per l’administració de l’Estat per usurpar competències estatals i es troba a hores d’ara en una fase de negociació prèvia al recurs d’inconstitucionalitat. 


INEXISTÈNCIA DE PERICULUM IN MORA

L’adopció de la mesura provisional té com a finalitat garantir l’eficàcia de l’eventual sanció, d’acord amb el tenor literal de la previsió legal. 

No hi ha cap indici que permeta sospitar que aquesta part desapareixerà o no cumplirà la sanció que eventualment s’hi pogués imposar. 

En el present cas, la mesura provisional no garanteix cap compliment, perquè només avança el resultat, de tal manera que no es dóna el primer dels requisits, la necessitat de l’aplicació de la mesura per a assegurar l’eficàcia de la sanció. 

Aquesta situació d’anticipació és especialment greu si tenim en compte que tampoc l’Administració ha acreditat o invocat l’existència de perjudicis a l’estat, l’administració autonòmica o tercers particulars (no s’impedeix cap altra emissió, no es provoquen interferències en l’espai radioelèctric...) i suposa de fet una mesura, més que provisional, anticipatòria del càstic,  punitiva. 


INEXISTENCIA DE RESOLUCIÓ MOTIVADA

La resolució que s’impugna no motiva la imposició d’una mesura provisional en absolut i des d’aquest punt de vista i només per aquest motiu ja podria ser mereixedora de la declaració judicial de nul·litat per ser aquesta motivació un requisit esencial per a la validesa de la mesura d’acord amb la literalitat de la norma del procediment administratiu comú en què es preveu. 

Com és de veure a la resolució d’incoació de l’expedient i adopció de la mesura provisional, no hi ha cap exposició sobre fets tan transcendents com ara quines són les circumstàncies concurrents, ni quins els perjudicis que s’estan produint, en què consisteix el perill o simplement per què cal imposar la mesura.








Tampoc es realitza cap anàlisi dels béns i drets en conflicte i no s’expressa cap valoració sobre la proporcionalitat i conveniència de la mesura. 

Només diu la resolució que en la Llei 31/1987, de 18 de desembre, d’Ordenació de les Telecomunicacions, es preveu la possibilitat d’adoptar la mesura de tancament de l’activitat, amb la qual cosa, no només no motiva –en el sentit d’exterioritzar el procés de subsumpció del fet al dret, el procés de raonament jurídic lògic i aplicable al cas- sinó que ni tan sols enuncia la norma en què està prevista, perquè per la resta de qüestions l’acord s’adopta d’acord la legislació autonòmica (Llei 1/2006 del Sector Audiovisual).

Aquest buit de motivació absolut suposa indefensió en tant que impedeix conèixer els motius de la imposició de la mesura i eventualment, discutir-los. 

Suposa també un acte d’arbitrarietat contrari a l’article 9.3 de la C.E, perquè la decisió apareix absolutament injustificada i carent de base jurídica.


D) DESPROPORCIÓ I VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS. NECESSÀRIA AUTORITZACIÓ JUDICIAL

En una fase tan inicial del procediment i ateses les circumstàncies concurrents i la multitud de causes de nul·litat que s’observen en la resolució d’incoació, resulta clarament desproporcionada l’aplicació d’una mesura provisional. 

De fet, sempre que es pretén aplicar una mesura provisional o cautelar s’afecten drets, bens o interessos de la part, el sacrifici dels quals ha d’estar justificat per la salvaguarda o protecció d’altres i la pròpia eficàcia de la resolució el compliment de la qual es pretén garantir. En una paraula, s’ha d’avaluar la proporcionalitat dels béns en conflicte. 

En el present s’ordena el cessament de les emissions, la qual cosa afecta als drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a i d de la CE. a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. 
 








També la Constitució estableix que l’exercici d’aquests drets no podrà restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa i que només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, gravacions i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial. 

És per això que considerem que aquesta mesura només pot aplicar-se prèvia resolució judicial, tant per autoritzar l’entrada a les instal·lacions privades d’aquesta entitat com per a exercir un mínim control de la garantia al respecte del dret fonamental invocat, ja que és necessari que l’autoritat judicial avalue l’aparença de legalitat de l’acte administratiu, la competència de l’òrgan que  dicta la mesura, l’audiència a la part perjudicada i les seues al·legacions i la proporcionalitat ponderant els drets afectats. 

D’altra part, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries recollit a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol.
A més, la mesura provisional resulta contraria a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i ss. del Tractat UE, que inclou la llibertat de prestació de serveis televisius en el territori UE. Aquest tractat garanteix doncs la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE. Segons la seua regulació, està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents (arts. 62 i 63 Tractat UE). 

No hi ha a l’acord impugnat expressió d’un sol motiu pel qual s’hagen de lesionar o posar en perill aquests drets, per la qual cosa, la mesura apareix desproporcionada ja que es pretén limitar drets sense explicar i justificar els motius. 

E. POSSIBLE RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT I/O DE PREJUDICIALITAT DAVANT EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA I/O DE PROTECCIÓ DE DRETS DAVANT EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS










Considerem que en el present cas, la base legal de l’administració actuant és molt febre, tant que no es poden aplicar les mesures cautelars sense córrer el risc d’una flagrant il·legalitat. 

Des del nostre punt de vista i tal i com hem exposat, de no ser admesos els nostres arguments per part de l’administració valenciana i de persistir en la voluntat sancionadora sense tenir-ne la competència, seria necessari per a la resolució del cas el recurs a la qüestió d’inconstitucionalitat per determinar el marc competencial de l’administració valenciana actuant; podria també plantejar-se un recurs de prejudicialitat davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per veure quina interpretació s’ha de donar al dret intern a la vista de les disposicions del Tractat de la Unió i finalment, un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa, per vulneració del contingut de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, Conveni Internacional d’abast regional europeu també aplicable al cas. 

Per tot l’exposat,

SOL·LICITE que, en presentat aquest escrit, s’admeta i es tinga per formulat RECURS D’ALÇADA contra l’Acord d’incoació d’expedient sancionador i adopció de mesura provisional de data 9 de gener de 2007 de la Directora General de Promoció Institucional i en virtut del seu contingut es declare la dita resolució nul·la de ple dret, arxivant l’expedient i deixant sense efecte la mesura provisional acordada. 


ATRESSÍ PRIMER DIC.-  Que sol·licite, LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’ACTE IMPUGNAT de conformitat i d’acord amb allò previst a l’article 111.2.b de la Llei 30/92, de la Llei de Procediment Administratiu i en atenció a tot l’exposat. 


ATRESSÍ SEGON DIC.- Alternativament, per al cas de desestimació del recurs i continuació de l’expedient i sense perjudici de la impugnació judicial de l’eventual desestimació,  sol·licite pràctica de la prova següent:

a) S’oficie al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a que certifique:









1.- Quina és la titularitat dels canals múltiples digitals 55 i 47 i si estan reservats o assignats a alguna comunitat autònoma.
2.- Quins són els òrgans administratius encarregats per a la inspecció i sanció de les emissions de televisió digital terrenal que hom realitze en aquells canals múltiples digitals 55 i 47.
3.- Quin és el procediment sancionador aplicable. 

b) S’oficie a la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial  per tal de que informe sobre l’estat de les negociacions per resoldre les discrepàncies manifestades entre la Generalitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat respecte els articles 2 a) i c), 32.3, 36.2,38, 45, 46.1, 47.3 de la Ley 1/2006 de la Generalitat, del Sector Audiovisual. 


ATRESSÍ TERCER DIC.- Que sol·licite la tramitació de l’expedient es realitze íntegrament en valencià, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià: “De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats”.


ATRESSÍ QUART DIC.-. Que d’acord amb l’article 114.2, darrer paràgraf, de la Llei 30/92, sol·licite es procedesca a la numeració correlativa dels fulls que formen l’expedient administratiu per tal d’afavorir la referència, als successius escrits, a la documentació obrant a l’expedient, establir l’ordre cronològic de les actuacions i impedir l’eventual incorporació o desaparició de documents.


SOL·LICITE NOVAMENT que es tinguen per fetes les anteriors manifestacions, per instades les peticions que es contenen i que es procedesca d’acord amb les sol·licituds expressades. 


València a 29 de gener de 2007

Mercè Teodoro i Peris



